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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เชอร์ วูด้ เคมิ คอล จำกัด มหำชน (“บริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิ จ ผลิ ตและจำหน่ ำ ยเคมี ภณ
ั ฑ์ที่ ใช้ใ น
บ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2538 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 30 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งประมูลซื้ อธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์บำงส่ วน
จำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนกำร์ ด (Chaingard) กลุ่มสำรกำจัดแมลง
สำธำรณสุขชุมชนวำโปน่ำ (Vapona) และน้ ำยำฉี ดหรื อแช่รักษำเนื้ อไม้ดีวำเทิร์น (Devatern) บริ ษทั เริ่ มรับโอนกิจกำร
และดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2539 โดยมีทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์ของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด เป็ น
ผูบ้ ริ หำรและต่อมำได้เข้ำร่ วมเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ในช่วงปี 2544 บริ ษทั ได้เริ่ มแผนงำนกำรเปลี่ยนเครื่ องหมำยกำรค้ำของ
ผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็ น “เชนไดร้ท์” เมื่อสิ ทธิ กำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำเชลล์ไดร้ท์สิ้นสุ ดลง ต่อมำเมื่อธุรกิ จ
ขยำยตัวขึ้น บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้ำนบำท และ 120 ล้ำนบำทตำมลำดับ และเมื่อวันที่ 9
เมษำยน 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 120 ล้ำนบำท เป็ น
150 ล้ำนบำท โดยกำรนำหุ ้นสำมัญใหม่เสนอขำยให้กบั ประชำชนทัว่ ไปพร้อมกับนำบริ ษทั เข้ำจดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ใหม่ และเริ่ มทำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2547
บริ ษทั กำหนดทิศทำงระยะยำว วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ซึ่งสรุ ปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นผูผ้ ลิตเคมีภณั ฑ์ช้ นั นำที่ยกระดับคุณภำพของสุขภำพและสุขอนำมัย
พันธกิจ (Mission) ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพระดับสำกล และสร้ำงตรำสิ นค้ำของตนเองในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ป้ องกันและกำจัดแมลง กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยของสัตว์เลี้ยง และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ทำควำมสะอำดสำหรั บผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป งำนสำธำรณสุ ขชุมชน เคมีเกษตรกรรมและผูใ้ ช้แบบอุตสำหกรรมด้วย
ควำมใส่ใจที่จะลดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั มีแผนในกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ๆ เพื่อออกวำงจำหน่ำยในตลำด และขยำย
ตลำดสิ นค้ำของบริ ษทั ไปในต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ตลำดในภูมิภำคอำเซียน หรื อ AEC
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ธันวำคม 2538

จดทะเบียนบริ ษทั ในนำม บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท โดยมีผู ้
ถือหุน้ คือบริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ (ปลำฉลำม) จำกัด ที่เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชลล์ไดร้ท์ ซึ่ ง
ภำยหลังได้มีกำรรวมเข้ำกับบริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กลำยเป็ นบริ ษทั เดียวและ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ แทน

มิถุนำยน 2539

ทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์จำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เริ่ มเข้ำร่ วมงำนกับบริ ษทั พร้อมรับ
โอนและดำเนิ นธุ รกิ จผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ชื่อกำรค้ำ เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) เชนกำร์ ด (Chaingard)
สเตดฟำส (Stedfast) ดีวำเทิร์น (Devatern) วำโปน่ำ (Vapona) และทีโพล์ (Teepol) ต่อจำกบริ ษทั
ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีนโยบำยที่จะยุติกำรดำเนินธุรกิจเคมีเกษตรและเคมีเคหะภัณฑ์ที่
ใช้ในบ้ำนเรื อนเพื่อมุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจน้ ำมันและเคมีอุตสำหกรรม
กรกฎำคม 2539

ทีมงำนเคมีเคหะภัณฑ์จำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุ ้นร่ วมในบริ ษทั
เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด โดยสัดส่ วนกำรถือหุ ้นแบ่งเป็ นกลุ่มทีโอเอร้อยละ 45 กลุ่มผูบ้ ริ หำรร้อย
ละ 30 และกลุ่มผูถ้ ือหุน้ อื่นอีกร้อยละ 25

กรกฎำคม 2540

สัญญำจ้ำงผลิตโดยบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด สิ้ นสุ ดลง และกำรก่อสร้ำงโรงงำนของ
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด ที่นิคมอุตสำหกรรมเวลโกร์ว แล้วเสร็ จ พร้อมกำรติดตั้งเครื่ องจักร
และอุปกรณ์กำรผลิต ซึ่ งอุปกรณ์กำรผลิตบำงส่ วนได้ประมูลซื้ อมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศ
ไทย จำกัด บริ ษทั จึงเริ่ มโอนย้ำยกำรผลิตทั้งหมดมำที่โรงงำนของบริ ษทั ในนิ คมอุตสำหกรรมเวล
โกรว์

กรกฎำคม 2543

ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 จำก บริ ษทั TUV NORD ได้รับกำรรับรอง
ระบบเป็ นเวอร์ชนั่ 2000 ในปี 2546 และได้รับกำรต่ออำยุปี 2552 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั

มิถุนำยน 2544

เริ่ มดำเนินกำรเปลี่ยนชื่อกำรค้ำใหม่จำก “เชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite)” เป็ น “เชนไดร้ท์ (Chaindrite)”
ตำมสิ ทธิ์กำรใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำที่สิ้นสุดลง

พฤศจิกำยน 2544 ได้ รั บ กำรรั บ รองระบบกำรผลิ ต ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ดี ใ นกำรผลิ ต วัต ถุ อ ัน ตรำย (Good
Manufacturing Practice for Hazardous Substance: GMP) จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข และได้รับกำรต่ออำยุปี 2553 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั
กุมภำพันธ์ 2545

ได้รับกำรรับรองระบบ กำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ในเรื่ องกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO
14001 จำกบริ ษทั TUV NORD และได้รับกำรต่ออำยุปี 2554 และต่อเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั

กรกฎำคม 2545

เพิ่มทุนจำก 30,000,000 บำทเป็ น 60,000,000 บำท โดยออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 300,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท

กุมภำพันธ์ 2547

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2547 ได้มีมติเรี ยกชำระ
หุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั จำกทุนเรี ยกชำระแล้ว 60,000,000 บำท เป็ น 120,000,000 บำท โดยเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 600,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เสนอขำยแก่ผถู ้ ือหุ ้นตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้

มีนำคม 2547

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2547 ได้มีมติให้แปรสภำพ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม
2547 ได้มีมติให้แปลงมูลค่ำหุ ้นจำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 5 บำท และ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจำก 120,000,000 บำท เป็ น 150,000,000 บำท โดยกำรนำหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5 บำท เสนอขำยให้กบั ประชำชนทัว่ ไปพร้อมกับนำ
บริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment - MAI)

ส่วนที่ 1 หน้ำ 2

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
เมษำยน 2547

บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ภำยใต้ชื่อ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด
(มหำชน)

ตุลำคม 2547

เริ่ มทำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม
2547

มกรำคม 2548

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2548 ได้มีมติให้แปลง มูลค่ำ
หุน้ จำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท

เมษำยน 2548

ย้ำ ยที่ ต้ ัง ส ำนัก งำนใหญ่ ม ำที่ 1065 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหำนคร 10250

มิถนุ ำยน 2548

สร้ำงโรงงำนอำคำรคลังสิ นค้ำหน่วยที่ 5 มีพ้ ีนที่ประมำณ 2,700 ตรม. แล้วเสร็ จโดยมีมูลค่ำรวม
ประมำณ 45 ล้ำนบำท

มีนำคม 2549

เริ่ มดำเนินกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ตลำดเคมีสำธำรณสุขชุมชน

กันยำยน 2549

ซื้ อเครื่ องบรรจุสเปรย์ (Automatic Aerosol Filling Line) จำกประเทศอังกฤษที่มีมูลค่ำกว่ำ 30
ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตสิ นค้ำสเปรย์กำจัดแมลงในบ้ำนเรื อน

กุมภำพันธ์ 2550

เริ่ มดำเนินกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ตลำดเคมีเกษตร

พฤศจิกำยน 2550 ได้รับกำรรับรองทะเบียนผลิตภัณฑ์ Chaindrite 100 EC จำกหน่วยงำน Australian Pesticides and
Veterinary Medicines Authority (APVMA) ซึ่ งเป็ นส่ วนรำชกำรที่ควบคุมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
สำรเคมีกำจัดแมลงและยำสำหรับสัตว์ในประเทศออสเตรเลีย
กุมภำพันธ์ 2551

สร้ำงโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดบนที่ดินใหม่ แล้วเสร็ จโดยมีมูลค่ำรวมประมำณ 60
ล้ำนบำท

มีนำคม 2551

เริ่ มทำกำรผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงและส่ งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย สิ งคโปร์
และปำปั วนิวกินี

พฤษภำคม 2552

ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซี ย จำกัด ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อดูแล
และส่งเสริ มธุรกิจกำรส่งออกและกำรลงทุนใหม่ๆ ในต่ำงประเทศ

ธันวำคม 2553

ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำรทุกกระบวนกำร ISO 22000 ในกำร
ผลิตสิ นค้ำกลุ่มทำควำมสะอำด จำก บริ ษทั TUV NORD

ธันวำคม 2553

ได้รับ กำรรั บรองระบบกำรวิเครำะห์ อนั ตรำยและจุ ดวิกฤตที่ ตอ้ งควบคุ ม ในกำรผลิ ต อำหำร
(Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) จำก บริ ษทั TUV NORD

กันยำยน 2557

ได้รับรำงวัลช่อสะอำด ประจำปี 2557 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
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มีนำคม 2558

ได้รับรำงวัล อย. ควอลิต้ ี อวอร์ ด ปี 2558 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข

กรกฎำคม 2558

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุนขั คือ “เชนกำร์ด เฮอร์เบอร์ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์”

พฤศจิกำยน 2558 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง “มอส อเวย์”
มกรำคม 2559

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด คือ ซักผ้ำเด็ก “ทีโพล์ เบบี้ แฟบริ ค ว็อช” และ
ปรับผ้ำนุ่มเด็ก “ทีโพล์ เบบี้ แฟบริ ค ซอฟเท็นเนอร์ ”

กุมภำพันธ์ 2559

ได้รับรำงวัล อย. ควอลิต้ ี อวอร์ ด ปี 2559 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข

เมษำยน 2559

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด คือ โฟมล้ำงมือ “ทีโพล์ คลินิซอฟ”

มิถุนำยน 2559

ครบรอบบริ ษทั 20 ปี

กุมภำพันธ์ 2560

ได้รับรำงวัล อย. ควอลิต้ ี อวอร์ ด ปี 2560 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข

พฤษภำคม 2560

ได้ร ำงวัลดี เด่ นประเภทรำงวัล บริ ษทั จดทะเบี ยนด้ำ นผลกำรด ำเนิ นงำนประจำปี 2560 (Best
Company Performance Awards 2017) จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.2 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั มีกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซี ย จำกัด ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ำย
เคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่ วนกำรถือ
หุน้ ในอัตรำร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยของบริ ษทั แบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ มีรำยละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้ จากการขาย
รำยได้อื่น
รวม

2560
ล้ านบาท
118.54
1,032.39
192.99
41.47
1,385.39
2.86
1.388.25

%
8.54
74.37
13.90
2.99
99.79
0.21
100.00

2559
ล้ านบาท
148.44
873.52
183.56
29.65
1,235.17
3.21
1,238.38

%
11.99
70.54
14.82
2.39
99.74
0.26
100.00

2558
ล้ านบาท
157.75
785.10
177.50
21.47
1,141.82
2.18
1,144.00

%
13.78
68.63
15.52
1.88
99.81
0.19
100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และ
เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อกำรเกษตร ตลอดเวลำกว่ำ 20 ปี หลังที่รับโอนธุรกิจมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ได้มีกำร
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมมำโดยตลอด ปั จจุบนั บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ที่ออกวำงจำหน่ำย
แล้วมำกกว่ำ 220 ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ 130 เครื่ องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว สำมำรถแบ่งตำมสำยธุรกิจของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐำนที่ใช้ปกป้ อง
รักษำไม้จำกกำรทำลำยของปลวก มอด แมลงเจำะไม้อื่นๆ และป้ องกันเชื้อรำทำลำยไม้ ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ ท์/พรีแม็กซ์ ผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservative)
เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ปใช้ง่ำยไม่ตอ้ งผสมน้ ำหรื อน้ ำมันอื่นใดอีก ใช้ทำหรื อพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทำวัสดุ
เคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้ องกัน ปลวก มอด และเชื้อรำ อันเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผุกร่ อนเสี ยสภำพ เชนไดร้ท์
/พรี แม็กซ์ ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้มีให้เลือก 3 สี คือ
1.1 เชนไดร้ท์/พรี แม็กซ์ ดี บี (DB:Dark Brown) เหมำะสำหรับทำไม้ที่ทำโครงคร่ ำวหลังคำ คำน โครงฝ้ ำ
เพดำน
1.2 เชนไดร้ท์/พรี แม็กซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมำะสำหรับทำไม้ที่ทำโครงคร่ ำวในผนังสำหรับฝ้ ำ
เพดำน บัว ด้ำนในผนัง
1.3 เชนไดร้ท/์ พรี แม็กซ์ ซีแอล (CL:Colorless) ใช้ทำรองพื้น ประตู หน้ำต่ำง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ก่อนทำสี หรื อ
วัสดุเคลือบผิวอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์ ถนอมเนื้อไม้ สัก และไม้ เขตร้ อน (CHAINDRETE TEAK OIL : Wood Moisturizer)
2.1 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจำกกำรผสมผสำนน้ ำมันสกัดจำกไม้ธรรมชำติที่จะทำหน้ำที่เสมือน “สำรหล่อ
เลี้ยงควำมชุ่มชื้น” ให้กบั ไม้เพื่อช่วยปกป้ องเฟอร์ นิเจอร์ ไม้นอกอำคำรจำกแสงแดด ไม้สักและไม้ต่ำง ๆ
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จะสูญเสี ย “น้ ำมันไม้” ที่มีอยูต่ ำมธรรมชำติเมื่อทิ้งให้สมั ผัสแสงแดดและสภำพอำกำศภำยนอกอำคำร ทำ
ให้เกิดกำร “แห้ง และ แตก” ของเนื้อไม้ กำรชโลมไม้ดว้ ย เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ นอกจำกจะสำมำรถรักษำ
สภำพไม้ให้ดูใหม่ ยังช่วยฟื้ นฟูสภำพไม้เก่ำให้ดูใหม่ข้ ึนได้ระดับหนึ่ ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มีส่วนผสมที่
ช่วยป้ องกันรังสี UV จำกแสงแดด, ป้ องกันควำมชื้นจำกสภำพอำกำศ และสำรป้ องกันเชื้อรำทำลำยไม้
3. ผลิตภัณฑ์ รักษาเนื้อไม้ ทใี่ ช้ งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood Preservative)
3.1 ดีวำเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็ นผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ในงำนอุตสำหกรรม โดยผสมดีวำ
เทิร์น 10 อีซี 1 ส่ วน ต่อน้ ำ 100 ส่ วน ใช้งำนง่ำย เพียงแค่แช่ จุ่ม หรื อฉี ดพ่นไม้ เพื่อป้ องกัน ปลวก มอด
และแมลงทำลำยไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีท้ งั ไม้เนื้ ออ่อนและไม้เนื้ อแข็ง ฉี ดพ่นไม้ซุง ในระหว่ำงกำรชักลำก แช่
ไม้เสำหลัก แช่ไม้พำเลต และไม้แปรรู ป เช่น หน้ำต่ำง ประตู รวมถึงวงกบ หรื อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทำ
จำกไม้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดแมลง (Insecticide Group) ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงต่ำงๆ ทั้งในบ้ำนเรื อนและ
ในสำธำรณสุขชุมชน ประกอบด้วย
1. ผลิต ภัณฑ์ ป้องกัน กาจัดปลวกใต้ ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่มไพรี ร อยด์ (Pyrethroid Group Soil
Treatment Termiticide/Insecticide and Perimeter Treatment Products)
เป็ นสำรออกฤทธิ์ในกลุ่มไพรี ทรอยด์ ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส (CHAINDRITE STEDFAST)
ไบฟอร์ซ (BIFORCE) ไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) และพรี เม็กซ์ (PREMAX) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน
กำจัดปลวกใต้ดินที่มีคุณภำพสู ง และเป็ นที่เชื่อถือกันมำนำน ใช้งำนโดยกำรรำดพื้นใต้บำ้ นหรื ออำคำรที่กำลัง
ก่อสร้ำง หรื ออัดลงใต้บำ้ นที่สร้ำงเสร็ จแล้ว สร้ำงชั้นสำรเคมีที่มีประสิ ทธิ ภำพ ป้ องกันกำรรุ กรำนของปลวกใต้
ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
1.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ในด้ำนประสิ ทธิ ภำพกำรยึดเกำะเม็ดดิ น ที่ เพิ่มขึ้น ทนต่อควำมร้อนระอุของผิวดิ น ลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผูอ้ ยูอ่ ำศัย ให้ผลป้ องกันได้ยำวนำนกว่ำ 6 ปี นอกจำกนี้ ยงั ไม่ถูกดูด
ซึมโดยพืชหรื อต้นไม้ จึงสำมำรถใช้กำจัดมดและแมลงที่อยูอ่ ำศัยในสนำมหญ้ำในสวน หรื อแมลงรอบๆ
อำคำรได้ดี มี ใ ห้ เ ลื อ กหลำยควำมเข้ม ข้น ได้แ ก่ เชนไดร้ ท์ สเตดฟำส 8 เอสซี (CHAINDRITE
STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 30 เอสซี (CHAINDRITE STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ ซ 10
เอสซี (BIFORCE 10 SC)
1.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำมันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิ ทธิ ภำพ
สูง ใช้กำจัดปลวกและแมลงได้รวดเร็ ว ป้ องกันปลวกยำวนำนมำกกว่ำ 4 ปี มีให้เลือกหลำยควำมเข้มข้น
ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 EC), เชนไดร้ท์ สเตดฟำส 10 อีซี
(CHAINDRITE STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ ซ 100 อีซี (BIFORCE 100 EC), ไซเปอร์ แทค 25 อีซี
(ZYPERTAC 25 EC), พรี แม็กซ์ 250 อีซี (PREMAX 250 EC)
1.3 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำแบบเอ็มซี (Microemulsion Concentrate) ได้แก่ ไซเปอร์
แทค 15 เอ็มซี (ZYPERTAC 15 MC) ไม่มีกลิ่น ใช้รำดพื้นป้ องกันปลวกใต้ดินระยะยำว มีผลยำวนำนกว่ำ
3 ปี โดยผสมในอัตรำส่ วน 1 ลิตร ต่อน้ ำ 60 ลิตร สำหรับรำดพื้นที่ 12 ตำรำงเมตร ถ้ำใช้สำหรับกำรฉี ด
ป้ องกันแมลงรอบ ๆ บ้ำนให้ผสมในอัตรำส่วน 1 ลิตร ต่อน้ ำ 100 ลิตร
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2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น ก าจั ด ปลวกใต้ ดิ น และแมลงรอบๆ อาคาร กลุ่ ม อื่ น ๆ (Other Soil Treatment
Termiticide/Insecticide and Perameter Treatment Products)
สำรออกฤทธิ์ ชนิ ดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษสำมำรถส่ งสำรออกฤทธิ์ จำกปลวกตัวหนึ่ งไปยังอีกตัวหนึ่ งได้ จึงทำ
ให้เกิดกำรตำยต่อเนื่องได้ โดยที่ปลวกจะไม่รู้วำ่ พื้นที่น้ นั มีกำรฉี ดพ่นสำรเคมีป้องกันไว้ สำรออกฤทธิ์ ที่สำคัญ
ได้แก่ อิมิดำคลอพริ ด ฟิ โพรนิล ผลิตในชื่อกำรค้ำดังนี้
2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ อิมิดำคลอพริ ด 5% และ 20% ตำมลำดับ
2.2 ฟิ ปฟอร์ซ 5 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ ฟิ โพรนิล 5%
2.3 ฟิ ปฟอร์ซ 2.5 อีซี สำรออกฤทธิ์ คือ ฟิ โพรนิล 2.5%
2.4 พรี แม็กซ์ อิมิฟอร์ซ 50 เอสซี สำรออกฤทธิ์ คือ อิมิดำคลอพริ ด 5%
3. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ชนิดผง เชนไดร้ ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE
POWDER) และฟิ บฟอร์ ซ เพาเดอร์ (FIPFORCE POWER))
เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลำนอื่นๆ ชนิ ดผง ใช้สำรออกฤทธิ์ เพอร์ เมทริ น
(Permethrin) ซึ่งมีควำมปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ใช้โรยบริ เวณที่ไม่สำมำรถฉี ดพ่นสำรเคมีชนิ ดน้ ำได้ เช่น
ขอบประตูและหน้ำต่ำง รอยต่อปลัก๊ ไฟ เป็ นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันกาจัดปลวกใต้ ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่ ได้ รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศ
ออสเตรเลียแล้ ว (Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Products Registered with Australian
Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA) and sold Australia-wide)
4.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ ำแบบเอสซี (Suspension Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรยึดเกำะเม็ดดิน ทนต่อกำรชะล้ำงของน้ ำ และควำมร้อนระอุของผิวดิน ลด
ผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้งไม่มี กลิ่ นรบกวนต่อผูใ้ ช้งำน และผูอ้ ยู่อำศัย ให้ผ ลกำรป้ องกันได้
ยำวนำนกว่ำ 6 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบดูดซึ มอำหำรของพืช จึงสำมำรถใช้กำจัดแมลงต่ำงๆ ใน
สวนและสนำมหญ้ำ หรื อแมลงรอบๆ อำคำรได้ดี อีกทั้งยังมีสูตร และควำมเข้มข้นหลำยระดับให้เลือกใช้
งำนอย่ำ งเหมำะสม ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป้ อ งกัน และก ำจัด แมลง เดลฟอร์ ช เรสซิ ด วล (DELFORCE
RESIDUAL INSECTICIDE), ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก อิมิฟอร์ซ 200 SC (IMIFORCE 200 SC
TERMITICIDE), ผลิ ตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงอเนกประสงค์ เชนไดร้ ท์ เบำเซอร์ 100 เอสซี ที
แอนด์โอ (CHAINDRITE BOUNCER 100 SC T&O MULTI INSECTICIDE), ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัด
ปลวก และแมลง ไบฟอร์ ซ 100 เอสซี (BIFORCE 100 SC TERMITICIDE & INSECTICIDE), ไบ
ฟอร์ ซ 200 SC (BIFORCE 200 SC TERMITICIDE), เชนไดร้ ท์ ไซยำโนฟอร์ ซ 250 เอสซี
(CHAINDRITE CYANOFORCE 250 SC TERMMITICIDE), ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก และแมลง
ฟิ ปฟอร์ซ อะควำ (FIPFORCE AQUA TERMITICIDE & INSECTICIDE)
4.2 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสู ตรน้ ำมันแบบอีซี (Emulsifiable Concentrate) มีประสิ ทธิ ภำพ
สูง สำมำรถใช้กำจัดแมลงได้รวดเร็ ว เหมำะสำหรับบ้ำนหรื ออำคำรที่มีพ้ืนที่มำก ป้ องกันปลวกยำวนำน
กว่ำ 4 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำมนิ ยมคื อ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง เชนไดร้ท์ เพอร์ ฟอร์ ซ
500 เรสซิ ดวล (CHAINDRITE PERFORCE 500 RESIDUAL INSECTICIDE) และ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกำจัดปลวกสูตรน้ ำมัน กลิ่นบำงเบำ ไบฟอร์ซ 200 อีซี (BIFORCE 200 EC LOW-ODOUR)
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4.3 ผลิตภัณฑ์สำหรับป้ องกันกำจัดปลวกและแมลงแบบเฉพำะจุด (Spot Treatment Products) ในบำงกรณี
กำรฉี ดพ่นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกลงบนพื้นดินตำมแบบดั้งเดิม อำจไม่เพียงพอสำหรับที่อยูอ่ ำศัยสมัยใหม่
ที่มีกำรตกแต่งภำยในเพิ่มเติม เช่นกำรตกแต่งด้วยไม้คิ้วบัว, วัสดุวอลเปเปอร์ หรื อแม้แต่ช่องปลัก๊ ไฟที่
อำจเกิดกำรเสี ยหำยหำกฉี ดพ่นด้วยของเหลว ด้วยเหตุน้ ี ในปี ที่ผ่ำนมำ จึ งมีกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับ
ป้ องกันกำจัดปลวกและแมลงแบบเฉพำะจุดขึ้น ในชื่อ Fipforce Dust และUltraforce Crawling Insect
Powder ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดผงโรยสำหรับกำจัดปลวก มด และแมลงสำบที่เหมำะกับกำรโรยเข้ำไปใน
โพรงหรื อช่องว่ำงแคบๆ ที่ไม่เหมำะกับกำรใช้ของเหลวฉี ดพ่น
ทั้งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวก มด และแมลงคลำนอื่นๆ ชนิดใหม่ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
ขอขึ้ นทะเบี ยนผลิ ตภัณฑ์ ที่ ประเทศออสเตรเลี ย และคำดว่ำจะแล้วเสร็ จภำยในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมที่ผสมสำรดึงดูดแมลง เพื่อให้กำรกำจัดแมลงมีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
กำรปรับปรุ งสูตรของผลิตภัณฑ์ให้ออกฤทธิ์ได้ดี และมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนมำกขึ้น
5. ผลิตภัณฑ์ กาจัดแมลงเพื่อสาธารณสุ ขชุมชน (Public Health Insecticide Products)
5.1 เชอร์วำไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้ำนเรื อน อำคำรสถำนที่
โรงแรม โรงภำพยนตร์ โรงงำนผลิตอำหำร ตลอดจนบริ เวณตลำดสด โดยฉี ดพ่นได้ท้ งั แบบหมอกควัน
(Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิ ทธิ ภำพในกำรกำจัดยุงและแมลงบินได้ดี และมีควำม
ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
5.2 เอำท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER)/ซับมำริ น (SUBMARINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดยุงและแมลงใน
บ้ำ นเรื อ น โรงแรม ภัต ตำคำร ตลำดสด ฟำร์ ม ปศุ สั ต ว์ โดยมี ค วำมเป็ นพิ ษ ต่ ำ ปลอดภัย ต่ อ มนุ ษ ย์
สิ่ งแวดล้อมและสัตว์ สำมำรถฉี ดพ่นได้ท้ งั แบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.3 เพอริ ท อำร์ ทียู (PERIT RTU) มีสำรออกฤทธิ์ คือ Cypermethrin ที่มีหลำยรู ปแบบด้วยกัน ใช้ในกำรฉี ด
พ่นแบบหมอกควัน (Fogging) เพื่อป้ องกันและกำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสำบและมดรอบๆ
บ้ำนเรื อน หรื ออำคำรสถำนที่โล่ง
5.4 วำโปน่ำ 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมำะสำหรับเครื่ องฉี ดพ่นแบบหมอกควัน โดยผสมวำโปน่ำ 50 อีซี
1 ส่ วน ต่อน้ ำ 99 ส่ วน เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้ำนเรื อนหรื ออำคำรสถำนที่ เช่น แมลงบิน ยุง
และแมลงคลำนทัว่ ๆ ไป ซึ่งสำรชนิดนี้สำมำรถสลำยตัวได้อย่ำงรวดเร็ ว โดยไม่ทิ้งสำรตกค้ำง
5.5 เชอร์ วดู ้ ชิลด์ มอร์ (SHERWOOD SHIELD MORE) ผลิตภัณฑ์ไล่ และป้ องกันแมลง ชนิ ดโลชัน่ ใช้ทำ
บริ เวณ แขน ขำ และผิวหนัง เพื่อป้ องกันยุงได้นำนยำวกว่ำ 7 ชัว่ โมง
5.6 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในกำรป้ องกันกำจัดยุงและแมลงบิ นในบ้ำนเรื อน หรื ออำคำรสถำนที่ ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรฉี ดพ่นได้ท้ งั แบบหมอกควัน (Fogging) หรื อแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7 เดร็ กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้ำนเรื อน บริ เวณ
อำคำรสถำนที่ หรื อในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสำบ และมด เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั
สำมำรถใช้สำหรับชุบมุง้ เพื่อป้ องกันและกำจัดยุงได้อีกด้วย
5.8 เชอร์ วดู ้ เอำท์ดอร์ ชิ ลด์ (SHERWOOD OUTDOOR SHIELD) ผลิตภัณฑ์ไล่ และป้ องกันแมลงชนิ ด
ของเหลว มีสำรออกฤทธิ์ คือ DEET 15 % W/W ใช้ฉีดพ่น/ ทำบริ เวณแขน ขำ และผิวหนัง เพื่อป้ องกันยุง
และทำก ได้ยำวนำนกว่ำ 7 ชัว่ โมง
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6. ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ ป้องกันและกาจัดแมลงในบ้ านเรื อน (Household Insecticide Aerosol Products)
6.1 เชนไดร้ท์ 1 (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice Aerosol) กำจัดปลวก มอด มด และแมลงสำบ ใช้
ป้ องกันและกำจัดแมลงเฉพำะจุ ดอย่ำงง่ ำยๆ ด้วยตัวคุ ณเอง โดยเฉพำะจุ ดที่ มีปัญหำเรื่ องปลวก หรื อ
บริ เวณที่ตอ้ งกำรป้ องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสำบ ตัวยำไม่ฟุ้งกระจำย ด้วยท่อฉี ดสแตนเลสที่ มี
ขนำดเล็กและยำว จึงสำมำรถซอกซอนเข้ำฉี ดตำมรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนังฝำ 2 ชั้น ฝ้ำเพดำน
ประตู และวงกบประตูหน้ำต่ำง โดยฉี ดตำมทำงเดิน ของมด แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ ออกฤทธิ์ กำจัด
เห็ น ผลทัน ที เพรำะมี ส่ ว นผสมของสำรออกฤทธิ์ อัล ฟ่ ำไซเปอร์ เ มทริ น และไบเฟนทริ น ที่ มี ค วำม
ปลอดภัยสู ง แต่มีฤทธิ์ ในกำรกำจัดแมลงคลำนได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ ทันที ที่แมลงสัมผัสหรื อเดิ นผ่ำน
บริ เวณที่ฉีดเชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ไว้ คงฤทธิ์กำรกำจัดแมลงคลำนได้นำน 6 สัปดำห์
6.2 เชนไดร้ท์ 3 (Chaindrite 3 Odorless Crack and Crevice Aerosol) กำจัดปลวก มอด มด และแมลงสำบ
สู ตรไร้กลิ่น มีท่อฉี ดสแตนเลสที่ มีขนำดเล็กและยำว จึ งสำมำรถซอกซอนเข้ำฉี ดตำมรอยแตก รอยต่อ
ซอกมุ ม หลื บ ผนังฝำ 2 ชั้น ฝ้ ำเพดำน ประตู และวงกบประตูห น้ำ ต่ำ ง โดยฉี ด ตำมทำงเดิ นของมด
แมลงสำบ และแมลงต่ำง ๆ ออกฤทธิ์ กำจัดเห็นผลได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ ทันทีที่แมลงสัมผัสหรื อเดินผ่ำน
บริ เวณที่ฉีดเชนไดร้ท์ 3 คงฤทธิ์กำรกำจัดแมลงคลำนได้นำน 6 สัปดำห์
6.3 เชนไดร้ท์เหลือง กลิ่นดี–เลมอนนี น กำจัดยุง (Chaindrite D-Limonene Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์
กำจัดยุงลำย แมลงวัน และแมลงบินเล็กๆ ในบ้ำนเรื อน กลิ่นบำงเบำ ใช้ฝำฉี ดชนิ ด Spray through Cap
ป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ดกำจัดยุงภำยในและรอบๆบ้ำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และมัน่ ใจใน
เรื่ องควำมปลอดภัย สู ง เพรำะเชนไดร้ ท์ เ หลื อ งสเปรย์ก ำจั ด ยุ ง ผสมไบโอธริ น (ไบโอธริ น =
Esbioalethirn) ในสูตร PBD สูตรประสิ ทธิภำพออกฤทธิ์น็อคและฆ่ำยุงทุกชนิดได้รวดเร็ ว
6.4 เชนไดร้ท์สูตรน้ ำ กลิ่นยูคำลิปตัส (Chaindrite Aqua Base Eucalyptus Mosquito Killer Aerosol) สเปรย์
สู ตรน้ ำประสิ ทธิ ภำพสู ง กำจัดยุงลำย แมลงวัน และแมลงบิ นเล็ก ๆ ในบ้ำนเรื อนด้วยกำรเขย่ำกระป๋ อง
ก่อนฉี ดเพียงครั้งเดียวก็ฉีดได้ทวั่ บริ เวณ สลำยตัวเร็ ว ใช้ฝำฉี ดชนิ ด Spray Through Cap ป้ องกันสำรเคมี
เลอะเปื้ อนมือขณะฉี ด
6.5 เชนไดร้ท์ 2 (Chaindrite 2 Mosquito and Other Insects Killer Mosquito) สเปรย์กำจัดยุงและแมลงใน
บ้ำนเรื อน เช่น ยุง แมลงวัน ริ้ น แมลงสำบ มด ตัวสำมง่ำม หมัด เรื อด เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ ใช้ฝำฉี ด
ชนิด Spray Through Cap ป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ด
6.6 เชนไดร้ท์ 2 กลิ่นลำเวนเดอร์ (Chaindrite 2 Lavender Mosquito and Other Insects Killer) สเปรย์กำจัดยุง
และแมลงในบ้ำนเรื อน เช่น ยุง แมลงวัน ริ้ น แมลงสำบ มด ตัวสำมง่ำม หมัด เรื อด เห็บ และแมลงเล็กๆ
อื่นๆ ใช้ฝำฉี ดชนิด Spray Through Cap ป้ องกันสำรเคมีเลอะเปื้ อนมือขณะฉี ด
6.7 เชนไดร้ท์ โฟม (Chaindrite Foam) เป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินในรู ปแบบโฟมอัดแก๊ส
พร้อมฉี ด (Aerosol Foam) โดยมีท่อฉี ดขนำดเล็ก และยำว จึงสำมำรถฉี ดเข้ำไปในร่ องเจำะ รอยแตก
เฉพำะจุด หรื อ ตำมมุมต่ำงๆ ได้ดี เนื้อโฟมจะขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ ว และแพร่ กระจำยได้อย่ำงทัว่ ถึง กำจัด
ปลวกได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
7. ผลิตภัณฑ์ ยาจุดกันยุง (Mosquito Coil)
7.1 เชนไดร้ท์ ยำจุดกันยุง กลิ่นลำเวนเดอร์ (Chaindrite Mosquito Coils Lavender Scent) ประกอบด้วย
สำรสำคัญ เมโทฟลูทริ น (Metofluthrin) ซึ่งเป็ นสำรไล่ยงุ และแมลงที่มีควำมปลอดภัยต่อผูใ้ ช้สูง สำมำรถ
ไล่ยงุ ปกป้ องคุณและครอบครัวและสัตว์เลี้ยงยำวนำนกว่ำ 7 ชัว่ โมง
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8. ผลิตภัณฑ์ ป้องกันยุง (Insect Repellent)
8.1 มอส อเวย์ โลชัน่ (Mos Away Lotion) โลชัน่ ทำกันยุง มี 3 กลิ่น กลิ่นลำเวนเดอร์ กลิ่นบลูมมิ่ง และกลิ่น
ตะไคร้หอม เป็ นกลิ่นหอมอ่อนๆ ประกอบด้วยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิ ทธิภำพในกำรป้ องกันยุงได้ดี
ใช้ท ำผิว หนัง บริ เ วณแขน ขำและล ำคอ เนื้ อโลชั่นแห้ง ไม่เ หนี ย วเหนอะหนะ ปกป้ องคุ ณจำกยุงได้
ยำวนำนกว่ำ 7 ชัว่ โมง
8.2 มอส อเวย์ สเปรย์น้ ำ (Mos Away Liquid Spray) สเปรย์น้ ำกันยุง มี 3 กลิ่น กลิ่นลำเวนเดอร์ กลิ่นบลูมมิ่ง
และกลิ่นตะไคร้หอม กลิ่นหอมอ่อนๆ ประกอบด้วยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิ ทธิภำพในกำรไล่ยงุ ได้ดี
แห้งเร็ ว ซึมลงผิวหนังได้ดี ใช้ฉีดบริ เวณแขน ขำ และลำคอ หรื อบริ เวณที่ตอ้ งกำรไล่ยงุ ปกป้ องคุณจำกยุง
ได้ยำวนำนกว่ำ 7 ชัว่ โมง
8.3 มอส อเวย์ พลัส (Mos Away Plus) สเปรย์กนั ยุง มี 3 กลิ่น กลิ่นลำเวนเดอร์ กลิ่นบลูมมิ่ง และกลิ่นยูคำ
ลิปตัส เป็ นกลิ่นหอมอ่อนๆ ประกอบด้วยสำร ดีอีอีที (DEET) มีประสิ ทธิ ภำพในกำรไล่ยงุ ได้ดี แห้งเร็ ว
ไม่ทิ้ง ครำบมัน ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ใช้ฉีด บริ เวณแขน ขำ และลำคอ หรื อ บริ เวณที่ ตอ้ งกำรไล่ยุง
ปกป้ องคุณจำกยุงได้ยำวนำนกว่ำ 7 ชัว่ โมง
8.4 มอส อเวย์ เบบี้ แพ็ช (Mos Away Baby Patch) สติ๊กเกอร์ แปะกันยุง กลิ่นตะไคร้หอม ปรำศจำกสำรเคมี
และสำร ดีอีอีที (DEET) สกัดจำกธรรมชำติ 100% ใช้ได้ต้ งั แต่เด็กวัยแรกเกิด และเหมำะกับทุกคนใน
ครอบครั ว ติดบริ เวณเสื้ อผ้ำ สิ่ งของ รถเข็นเด็ก เครื่ องใช้รอบตัว หรื อบริ เวณที่ ตอ้ งกำรไล่ยุง ปกป้ อง
ยำวนำนกว่ำ 12 ชัว่ โมง
9. ผลิตภัณฑ์ เหยื่อกาจัดแมลงสาบ พรีแม็กซ์ เจล (PREMAX GEL) เหมำะสำหรับ กำรกำจัดแมลงสำบในบริ เวณ
ที่ไม่ตอ้ งกำรฉี ดพ่นสำรเคมี เช่น ห้องนอน ห้องอำหำร และบริ เวณปรุ งอำหำร โดยใช้สำรออกฤทธิ์ ฟิ โพรนิ ล
0.05%
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุ ขอนามัยและทาความสะอาด (Cleansers Group) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำควำมสะอำด
อเนกประสงค์ รวมถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ล ้ำงจำนชำม ผลิ ต ภัณฑ์ท ำควำมสะอำดขวดนมและเครื่ อ งใช้ส ำหรั บ เด็ ก
ผลิตภัณฑ์ขจัดเหำ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยของสุนขั เช่น แชมพู แป้ ง สบู่ และสเปรย์ฉีดพ่นกรงสุนขั
1. ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาด (Sanitary Cleanser)
1.1 ทีโพล์เพียว ผลิตภัณฑ์ลำ้ งจำน และ ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ (TEEPOL PURE : Multipurpose
Liquid Detergent) เป็ นผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดชนิ ดเข้มข้นสู ตรถนอมมือผูใ้ ช้เป็ นพิเศษ ปรำศจำก
สำรเติมแต่งจึ งไม่มีสำรตกค้ำง สำมำรถใช้ชำระล้ำงขจัดครำบสกปรก ครำบไขมันต่ำงๆ ให้ควำมใส
สะอำดแก่อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่ำงๆ เช่น จำนชำม, ขวดนม, ภำชนะของใช้เสื้ อผ้ำของลูกน้อย,ให้ควำมใส
สะอำดของเครื่ องแก้วที่ ตอ้ งกำรทะนุถนอม โดยไม่ระคำยเคืองต่อผิวมือ ที โพล์ผลิตด้วยน้ ำบริ สุทธิ์ ที่
ผ่ำนระบบกรองรี เวิร์สออสโมซีส (RO) กรองเกลือแร่ ในน้ ำออกจนหมดก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต
1.2 ทีโพล์ดิช (TEEPOL DISH : Liquid Washing Detergent) ผลิตภัณฑ์สำหรับล้ำงจำนชำม โดยเฉพำะ
ภำชนะที่มีครำบไขมันหนำจะขจัดได้ดีเป็ นพิเศษ มีส่วนผสมของ Tea tree oil ที่มีประสิ ทธิ ภำพฆ่ำเชื้อ
แบคทีเรี ย และมีกลิ่นส้มที่ให้ควำมสดชื่นขณะใช้งำนและกลิ่นไม่ติดจำนชำมและภำชนะ
1.3 ที โพล์ เบบี้ ยูเท็นซิ ล ผลิ ตภัณฑ์ลำ้ งขวดนม ของเล่น และเครื่ องใช้สำหรับเด็ก : (TEEPOL BABY
UTENSIL : Baby Bottle, Toy & Utensil Liquid Cleanser) ทำควำมสะอำดอย่ำงอ่อนโยน ไร้สำรตกค้ำง
ด้วยสำร Alkyl Polyglycoside ทำควำมสะอำดที่สกัดจำกพืชธรรมชำติ 5 ชนิ ด ทำควำมสะอำดดีเยี่ยม
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สลำยครำบนมได้ดี ไม่มีกลิ่นติดภำชนะ ใช้น้ ำหอมผสมอำหำร (Food grade flavor) กลิ่นเลมอนเนด
(Lemonade) ให้กลิ่นหอมสดชื่น แทนน้ ำหอมสังเครำะห์ ให้ควำมปลอดภัยสู งสุ ดแก่ลูกน้อย ไม่แพ้ โดย
ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรแพทย์วำ่ ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง จึงสำมำรถใช้ได้ต้ งั แต่วยั แรกเกิด
1.4 ทีโพล์ เบบี้ แฟบริ ค ว็อช ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ำเด็ก (TEEPOL BABY FABRIC WASH) ทำควำมสะอำดอย่ำง
อ่อนโยน ไร้สำรตกค้ำง ด้วยสำร Alkyl Polyglycoside ทำควำมสะอำดที่สกัดจำกพืชธรรมชำติ 5 ชนิ ด
กลิ่น Sweet Blossoms ให้ควำมหอมสดชื่นทั้งขณะซัก, ขณะตำก และหลังเก็บผ้ำ ใช้ได้ท้ งั ผ้ำสี และผ้ำ
ขำว สำรสกัดธรรมชำติจำกรำกดอกโบตัน๋ ช่วยกำจัดแบคทีเรี ย และช่วยลดกลิ่นอับชื้นผ้ำไม่เหม็นอับแม้
ซักตอนกลำงคืนหรื อตำกในที่ร่ม โดยผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรแพทย์วำ่ ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง จึง
สำมำรถใช้ได้ต้ งั แต่วยั แรกเกิด
1.5 ทีโพล์ เบบี้ แฟบริ ค ซอฟเท็นเนอร์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้ำนุ่มเด็ก (TEEPOL BABY FABRIC SOFTENER)
กลิ่นซิลกี้ บลอสซัม (Silky Blossoms) หอมละมุนจำกดอกไม้นำนำพันธุ์ กลิ่นหอมติดผ้ำยำวนำน ผ้ำนุ่ม
ฟู น่ำสัมผัส เนื้ อผ้ำไม่ลีบติดตัว เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้ได้ท้ งั ผ้ำสี และผ้ำขำว โดยผ่ำนกำรทดสอบ
ทำงกำรแพทย์วำ่ ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง จึงสำมำรถใช้ได้ต้ งั แต่วยั แรกเกิด
1.6 ทีโพล์ คลินิซอฟ โฟมล้ำงมือ (TEEPOL CLINISOFT) นวัตกรรมใหม่ ผสมสำรสกัดจำกพืชบนยอด
เขำแทสมำเนี ยในประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian pepper berry) ที่ช่วยลดอำกำรคัน และอำกำรระคำย
เคืองต่อผิวหนัง ใช้สำรทำควำมสะอำด Amino Acid ที่อ่อนโยน ผสมสำรธรรมชำติ Sodium PCA และ
ค่ำ pH 6-7 ที่ให้ควำมชุ่มชื้นแก่ผิว และสำรฆ่ำเชื้อโรค (Anti-bacteria) IPMP จำกประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วย
ปกป้ องมือจำกเชื้อแบคทีเรี ย เพื่อให้มือสะอำดและมีสุขอนำมัยที่ดีท้ งั ครอบครัว
1.7 คลีนซี่ เพียว (KLEANSY PURE) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดอเนกประสงค์ชนิ ดเข้มข้น สู ตรถนอมมือ
ปรำศจำกสำรเติมแต่ง สำมำรถใช้ชำระล้ำงทำควำมสะอำดครำบไขมันต่ำงๆ ได้อย่ำงหมดจด
1.8 คลีนซี่ ดิช ซุปเปอร์ (KLEANSY DISH SUPPER) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด สู ตรขจัดครำบไขมันหนำ
ได้ดีเป็ นพิเศษ มีส่วนผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิ ทธิภำพฆ่ำเชื้อแบคทีเรี ย
1.9 คลี น ซี่ ฟลอร์ คลี นเนอร์ ซำกุร ะ และ คลี นซี่ ฟลอร์ คลี น เนอร์ ลำเวนเดอร์ (KLEANSY FLOOR
CLEANER SAKURA & KLEANSY FLOOR CLEANER LAVENDER) ผลิตภัณฑ์ใช้ทำควำมสะอำด
พื้นผิว กระเบื้อง ยำง พื้นไม้ หิ นอ่อน ปำร์เก้ ฯลฯ ให้พ้นื สะอำด ไม่ทิ้งครำบบนพื้นผิว และพื้นไม่เหนียว
1.10 ผลิ ตภัณฑ์ซักผ้ำคลี นซี่ กลิ่ นไนท์ บลูมมิ่ ง และ ผลิ ตภัณฑ์ซักผ้ำคลี นซี่ กลิ่ นซี เคร็ ท วิช (KLEANSY
FABRIC WASH NIGHT BLOOMING & KLEANSY FABRIC WASH SECRET WISH) ผลิตภัณฑ์
ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำเพื่อช่วยทำควำมสะอำดครำบสกปรกที่ซอกซอนลึกได้อย่ำงหมดจด ลดกลิ่นอับ
ชื้น และขจัดกลิ่นเหงื่อที่สะสมอยูบ่ นเนื้อผ้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้ผำ้ ขำวและผ้ำสี สะอำดสดใส
และหอมสดชื่นได้อย่ำงยำวนำน
2. ผลิตภัณฑ์ ดูแลสุ นัขเชนการ์ ด (Chaingard Dog Shampoo and Dog Care Products)
2.1 เชนกำร์ ด1 (CHAINGARD 1) ฉลำกส้ม แชมพูกำจัดเห็บหมัดสำหรับสุ นขั พันธุ์ใหญ่ ผสมสำรเพอร์ เมท
ริ น ซึ่งเป็ นสำรในกลุ่มไพรี ทรอยด์จึงให้ควำมปลอดภัยและไม่ระคำยเคืองต่อผิวของสุนขั และผูใ้ ช้
2.2 เชนกำร์ด สุนขั เล็ก (CHAINGARD SMALL DOG) ฉลำกฟ้ำ แชมพูกำจัดเห็บหมัดสำหรับสุ นขั พันธุ์เล็ก
ผสมสำรเพอร์ เมทริ นซึ่ งเป็ นสำรในกลุ่มไพรี ทรอยด์จึงให้ควำมปลอดภัยและไม่ระคำยเคืองต่อผิวของ
สุนขั และผูใ้ ช้
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2.3 เชนกำร์ ด เฟรช แอนด์ คลีน (CHAINGARD FRESH & CLEAN) ฉลำกน้ ำตำล แชมพูผสมสำรสกัดที่
สำมำรถกำจัดเชื้อแบคทีเรี ยสำเหตุของกลิ่นสำบได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพทั้งยังมี pH เป็ นกลำง จึงอำบได้
บ่อยเท่ำที่ตอ้ งกำร
2.4 เชนกำร์ ด เม็ดดิเคทเต็ด (CHAINGARD MEDICATED) ฉลำกเขียว ผสม Tea Tree Oil ช่วยปรับสภำพ
ผิว ลดอำกำรอักเสบและคัน ที่เกิดจำกอำกำรแพ้ เห็บหมัดกัด หรื อแผลจำกกำรข่วนเกำ
2.5 เชนกำร์ ด ลูกสุ นขั (CHAINGARD PUPPY) ฉลำกชมพู แชมพูผสมคำโมมำยล์ไม่ระคำยเคืองผิวและ
นัยน์ตำจึงอ่อนโยนเป็ นพิเศษสำหรับลูกสุนขั และมีวติ ำมินคอมเพล็กซ์ทีช่วยให้ควำมชุ่มชื่น
2.6 เชนกำร์ ด คอนดิ ชนั เนอร์ (CHAINGARD CONDITIONER) ฉลำกม่วง แชมพูผสมสำรบำรุ งขนเป็ น
พิเศษและยังมีส่วนผสมของ Silicone ช่วยลดอำกำรพันกันของขนสุนขั ช่วยให้พลิว้ สลวย
2.7 เชนกำร์ด เพ็ทเบ็ดดิ้ง (CHAINGARD PET BEDDING) สเปรย์กระป๋ องสำหรับฉี ดที่นอน กรงสุ นขั หรื อ
บริ เวณที่ สุนัข นั่งเล่น นอนเล่นเพื่อป้ องกันและกำจัดเห็ บหมัด ไม่ให้แพร่ พนั ธ์ในบริ เวณที่ นอนและ
กระโดดกลับเข้ำมำในตัวสุนขั
2.8 เชนกำร์ ด 2 สเปรย์ (CHAINGARD 2 SPRAY) สเปรย์ป้องกันและกำจัดเห็บหมัดบริ เวณที่พบร่ องรอย
เห็บหมัดบนตัวสุนขั
2.9 เชนกำร์ ด ด็อก เพำเดอร์ (CHAINGARD DOG POWDER) แป้ งกำจัดเห็บหมัดใช้โรยตัวสุ นขั บริ เวณ
ผิวหนังและใช้หวีแปรงออกหรื อผ้ำชุบน้ ำสะอำดหมำดๆเช็ดออก
2.10 เชนกำร์ ด ดรำย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO) มีส่วนผสมของแป้ งข้ำวโพดและ Talcum
ช่ วยดัก จับสิ่ งสกปรกที่ ผิวและขนสุ นัข เพีย งโรยให้ทั่วตัวและใช้หวีแปรงออกหรื อผ้ำชุ บน้ ำ สะอำด
หมำดๆเช็ดออกเพื่อทำควำมสะอำดสุนขั ป่ วยหรื อไม่สะดวกอำบน้ ำ
2.11 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ ล แอนตี้ฟลี (GARDER NATURAL ANTI FREA) แชมพูกำจัดเห็บหมัดอย่ำงอ่อนโยน
ผสมสำรเพอร์ เมทริ นซึ่ งเป็ นสำรในกลุ่มไพรี ทรอยด์จึงให้ควำมปลอดภัยและไม่ระคำยเคืองต่อผิวของ
สุนขั และผูใ้ ช้
2.12 กำร์เดอร์ เนเจอเร็ ล เฟรชแอนด์ฟลัฟฟี่ (GARDER NATURAL FRESH & FLUFFY) แชมพูสูตรอำบได้
บ่อยเพรำะค่ำ pH เป็ นกลำงต่อสภำพธรรมชำติของผิวสุนขั ทั้งยังผสมสำร Anti bacteria ช่วยยับยั้งกำรเกิด
กลิ่นตัว พร้อมส่วนผสม Conditioner ทำให้ขนสุนขั ฟูนุ่มเป็ นเงำงำมตั้งแต่หวั จรดหำง
2.13 กำร์ เดอร์ เนเจอเร็ ล เทียเล็ส (GARDER NATURAL TEARLESS) แชมพูเพื่อลูกสุ นขั มีส่วนผสมของ
สำรสกัดจำกธรรมชำติ ช่วยลดกำรระคำยเคืองต่อตำขณะอำบน้ ำ จึงปลอดภัย และอ่อนโยนต่อผิวเป็ น
พิเศษ สำมำรถอำบได้บ่อยเท่ำที่ตอ้ งกำร
2.14 กำร์เดี้ยน ซอฟเซ้นส์ (GARDIAN SOFSENSE) แชมพูทำควำมสะอำดขนสุนขั มีส่วนผสมของสำรยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรี ย ที่เป็ นสำเหตุของกลิ่นตัวสุ นขั อ่อนโยนต่อผิวเป็ นพิเศษเหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับสุ นขั ขนยำว
มีส่วนผสมของ Conditioner ทำให้ขนสุนขั นุ่มฟูสวยเป็ นเงำงำม
2.15 เชนกำร์ ด เฮอร์ เ บิ ล เอ็ กซ์ พี เ รี ย นซ์ คอนดิ ชั่น เนอร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE
CONDITIONER) แชมพูสำหรับ“สุนขั ทั้งขนสั้นและขนยำว” ทุกสำยพันธุ์สำมำรถใช้อำบได้บ่อย ช่วยลด
ปั ญหำเกิดกำรระคำยเคืองจำกกำรอำบบ่อย เพรำะผสมสำร Conditioner จำกธรรมชำติ ที่มีควำมอ่อนโยน
ไร้สำรตกค้ำงและจับบนเส้นขนซึ่ งเป็ นสำเหตุที่ทำให้ขนจับกันเป็ นก้อน ทำให้ขนลื่น ฟูนุ่ม เป็ นเงำงำม
แปรงและหวีง่ำย ทั้งยังผสมสำรสกัดจำกธรรมชำตินำนำพันธุ์ อ่อนโยนต่อผิวหนังของสุนขั กลิ่นหอมสด
ชื่นทั้งขณะอำบน้ ำและหลังอำบน้ ำ ด้วยกลิ่น Fruit Fusion
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2.16 เชนกำร์ ด เฮอร์ เบิ ล เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เลิฟลี่ ปั ปปี้ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE LOVELY
PUPPY) แชมพูสูตรสำหรับ “ลูกสุ นขั ” อ่อนโยนเป็ นพิเศษ ด้วยสำรทำควำมสะอำดที่ผลิตจำกข้ำวโพด
และมะพร้ำว (Alkyd polyglucoside) จึงไม่ระคำยเคือง ผสมสำรสกัดจำกดอกคำโมมำยล์ (Chamomile
Extract) ช่วยป้ องกันกำรแพ้ระคำยเคืองและคุณสมบัติพิเศษของ Vitamin Complex ที่ช่วยบำรุ งและ
เสริ มสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้แก่ขนเสริ มสร้ำงให้รำกขนแข็งแรงไม่หลุดร่ วงง่ำย พิเศษด้วยกลิ่นหอมสดชื่น
ทั้งขณะอำบน้ ำและหลังอำบน้ ำ ด้วยกลิ่น White Vanilla
2.17 เชนกำร์ ด เฮอร์ เบิล เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ สกิ นแคร์ (CHAINGARD HERBAL EXPERIENCE SKINCARE)
แชมพูสำหรับ “สุ นขั ที่มีผิวแพ้ง่ำย” หรื อมีปัญหำผิวหนังด้วยคุณสมบัติพิเศษของ MultiEx BSASM ที่
สกัดจำกพืชธรรมชำติ 7 ชนิด ช่วยป้ องกันและบรรเทำผิวจำกกำรอักเสบ ระคำยเคือง บวม แดง หรื อ ผื่น
คัน และยังช่วยลดกำรสู ญเสี ยน้ ำ ซึ่ งเป็ นสำเหตุที่ทำให้ผิวแห้ง ทั้งยังผสมสำรสกัดจำกธรรมชำตินำนำ
พันธุ์จึงอ่อนโยนเป็ นพิเศษ ไม่ระคำยเคืองต่อผิวหนังสุ นขั และมีกลิ่นหอมสดชื่นทั้งขณะอำบน้ ำและหลัง
อำบน้ ำ ด้วยกลิ่น White tea & Ginger
2.18 เชนกำร์ด ฟิ ปฟอร์ซ สเปรย์ (CHAINGARD FIPFORCE SPRAY) สเปรย์กำจัดเห็บหมัด สำหรับสุนขั ทุก
ขนำด ช่วยกำจัดเห็บหมัด ได้หลำกหลำยสำยพันธุ์ เห็นผลรวดเร็ ว เพรำะสำรออกฤทธิ์ กำจัดในตำแหน่งที่
ฉี ดพ่นสเปรย์โดยตรง ไม่ตอ้ งรอกำรกระจำยตัว ใช้งำนง่ำยด้วยหัวฉี ดแบบสเปรย์ สำมำรถฉี ดได้ท้ งั บนตัว
สุนขั และบริ เวณที่นอนหรื อกรงของสุนขั
3. แชมพูขจัดเหา (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
ผสมสำรเพอร์ เมทริ นในกลุ่มไพรี ทรอยด์ที่สังเครำะห์จำกพืชตระกูลดอกเบญมำศ (Chrysanthemum Flower)
ซึ่ งมี คุณสมบัติ สำมำรถขจัดเหำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ใช้สะดวก มีกลิ่ นหอม ล้ำงออกง่ำย สลำยตัวได้เร็ ว
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อื่นๆ (Other Products Group) เป็ นผลิตภัณฑ์หลำกหลำยประเภท ที่บริ ษทั ได้พฒั นำขึ้น หรื อ
ปรับแต่งให้ตรงกับควำมต้องกำรในตลำด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกาจัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกำจัดหนู สำเร็ จรู ปนำเข้ำจำกประเทศจีน เป็ นเม็ดแข็งรู ปไข่ ใช้สะดวกมีส่วนผสมของอำหำรที่ หนู ชอบ
แต่งด้วยรสขมเพรำะหนูไม่สำมำรถรับรู ้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีควำมปลอดภัยสู ง ไม่ทำให้หนูด้ือต่อยำ
กำรออกฤทธิ์ เป็ นไปอย่ำงช้ำ ๆ หนูจะตำยภำยใน 3-5 วัน โดยที่หนู ไม่ทรำบว่ำสะตันเป็ นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยำด
เช่นเหยือ่ พิษอื่น ๆ
2. ผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide)
ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดแมลง : Insecticide Product
2.1 เชอร์ มิพริ ด (SHERMIPRID) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลง ออกฤทธิ์ ถูกตัวตำย และกินตำย
กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจัน่ หนอนชอนใบ ในพืชผัก กะหล่ำปลี คะน้ำ ถัว่ พริ ก และผลไม้
2.2 คำบียอล (CABEYOL) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้
พริ ก มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถัว่ ในไม้ผลต่ำงๆ พืชผัก พืชไร่ นำข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์
แบบสัมผัสและดูดซึมได้ รวดเร็ ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้ำงน้อย
2.3 ไวต์ออยล์ (VITE OIL) ประกอบด้วยน้ ำมันปิ โตรเลียม 67%โดยปริ มำตร เป็ นสำรป้ องกัน กำจัดเพลี้ยและ
แมลงต่ำ งๆ ดัง นี้ ใช้แช่ เหง้ำ ขมิ้น ป้ องกัน เพลี้ ยหอย เพลี้ ย ไฟในโหระพำและกระเพรำ เพลี้ ยแป้ ง ใน
น้อยหน่ำ เพลี้ยไก่แจ้สม้ ไรแดงแอฟริ กนั ในทุเรี ยน แมลงหวี่ขำวยำสู บในฝ้ำย หรื อใช้ผสมกับสำรเคมีช่วย
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เสริ มฤทธิ์ ยำ เพื่อประสิ ทธิ ภำพออกฤทธิ์ ป้ องกันได้ดีข้ ึนและนำนขึ้ น ปลอดภัยใช้กบั โครงกำรเกษตร
ปลอดภัย (IPM)
2.4 เชอร์ออยล์ (SHER OIL) ประกอบด้วยน้ ำมันปิ โตรเลียม 67%โดยปริ มำตร เป็ นสำรป้ องกัน กำจัดเพลี้ยและ
แมลงต่ำงๆ ดังนี้ ใช้แช่เหง้ำขมิ้นป้ องกันเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ งน้อยหน่ำ เพลี้ยไฟในกะเพรำและโหระพำ
เพลี้ยไก่แจ้สม้ ไรแดงแอฟริ กนั ทุเรี ยน หรื อใช้ผสมกับสำรเคมีช่วยเสริ มฤทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพสำรเคมี
ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีและนำนขึ้นปลอดภัยใช้กบั โครงกำรเกษตรปลอดภัย (IPM)
2.5 เชอร์ มิดำ (SHERMIDA) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ ฉี ดพ่นช่วงดอกได้
เช่น เพลี้ยไฟ ต้นเหตุของใบพริ กหงิก, เพลี้ยไฟ (ไอ้โต้ง) ในแตงโม เพลี้ยกระโดดสี น้ ำตำลในนำข้ำว เพลี้ย
ไฟใน บวบ มะระ ถัว่ พืชตระกูลแตง ผักและผลไม้
2.6 เชอร์ ฟูลลี่ (SHERFULLY) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู พืชชนิ ดต่ำงๆ ออกฤทธิ์ ทั้งแบบ
ถูกตัวตำย และกิ นตำย สำมำรถกำจัดแมลงได้มำกชนิ ด ทั้งเพลี้ย หนอนชนิ ดต่ำงๆ และแมลงศัตรู ในดิ น
เหมำะสำหรับไม้ผล นำข้ำว พืชไร่ และพืชผักชนิดต่ำงๆ
ผลิตภัณฑ์ ป้องกันและกาจัดโรคพืช : Fungicide Product
2.7 พูจิโอ (PUGIO) ป้ องกันและกำจัดโรคพืช ประกอบด้วย สำรไตรเบสิ ก คอปเปอร์ ซัลเฟต สู ตรครี ม ที่มี
อนุภำคเล็กกว่ำ 1 ไมครอน มีสภำพเป็ นกลำง ผสมกับสำรกำจัดศัตรู พืชชนิ ดอื่นได้ ป้ องกันกำจัดโรคแคง
เกอร์ สะแคปในพืชตระกูลส้ม ใบจุด ใบไหม้ รำน้ ำค้ำง และโรคขอบใบแห้งในนำข้ำว เหมำะสำหรับทุก
พืช
2.8 เบนเชอมิ ค (BENSHERMIC) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิ ดต่ำงๆ ออกฤทธิ์ ดูดซึ ม
ป้ องกันกำจัดเชื้อรำ โรครำแป้ ง โรครำสนิ ม โรครำน้ ำค้ำง โรคแอนแทรคโนส ผลเน่ ำ ในไม้ผล พืชผัก
พืชไร่ นำข้ำว และไม้ดอกไม้ประดับ
2.9 โรโบเนต (ROBONATE) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิดต่ำงๆ ออกฤทธิ์ดูดซึม โรคเมลำ
โนส โรครำสี ชมพู โรครำเข้ำขั้ว โรครำแป้ ง โรคใบจุด โรครำน้ ำค้ำง โรคผลเน่ ำในพืชผัก โรคใบไหม้
โรคใบขีดสี น้ ำตำล โรคเมล็ดด่ำงในข้ำว
2.10 ทิปบูล (TIPBLUE) เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิดต่ำงๆ ออกฤทธิ์ดูดซึม ใช้สำหรับ โรค
กำบใบแห้ง โรคใบขีดสี น้ ำตำล โรคเมล็ดด่ำงในข้ำว โรคใบจุดสี ม่วงในหอม และกระเทียม
ผลิตภัณฑ์ สารจับเปี ยกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.11 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบ ช่วยเสริ มประสิ ทธิภำพของ
สำรเคมีเกษตร ละลำยน้ ำได้ดี สภำพเป็ นกลำง ไม่มีสำรเติมแต่ง ไม่กดั ผิวพืชที่มีนวล
2.12 เซอร์ (SIR) เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบ ช่วยเสริ มประสิ ทธิภำพของสำรเคมีเกษตร ละลำยน้ ำได้ดี
สภำพเป็ นกลำง ไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั ผิวพืชที่มีนวล
2.13 ฟลอรำลิส เกรดเอ (FLORALIS A) เป็ นสำรลดแรงตึงผิวและจับเปี ยกใบ คุณภำพสู ง อัตรำกำรใช้ต่ำ ช่วย
เสริ มประสิ ทธิ ภำพของสำรเคมีเกษตร ช่วยแพร่ กระจำยสำรเคมีได้ดี ทนต่อกำรชะล้ำงของฝน สภำพเป็ น
กลำงไม่มีสำรแต่งเติม ไม่กดั ผิวพืชที่มีนวล “ใช้นิด ติดไว จับใบ ติดนำน”
ผลิตภัณฑ์ ป๋ ยเกล็
ุ ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Supplemental Product
2.14 ปุ๋ ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 28-8-8 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเข้ำทำงรำก
และทำงใบ ปุ๋ ยสู ตรนี้ จะช่ วยสร้ ำงเสริ มควำมเจริ ญเติ บโต ทำงลำต้นและใบ เหมำะสำหรั บพืชที่ เริ่ ม
เจริ ญเติบโต ต้นอ่อนพืช
2.15 ปุ๋ ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 15-15-15 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุอำหำรเข้ำทำง
รำกและทำงใบ เพิ่มธำตุอำหำรเสริ มและฮอร์โมน ครบสูตร ปุ๋ ยสูตรนี้จะช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต
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2.16

2.17

2.18

2.19

2.20
2.21

ทำงลำต้น ใบ รำก เหมำะสำหรับฟื้ นต้นโทรม บำรุ งต้น ใบ และพืชที่มีผลอ่อนติดอยูม่ ำก ลดกำรร่ วงของ
ผลอ่อนทีกำลังเจริ ญเติบโต
ปุ๋ ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-7-35 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึมธำตุอำหำรเข้ำทำงรำก
และทำงใบ เพิ่มธำตุอำหำรเสริ ม และฮอร์โมน ครบสูตร ปุ๋ ยสูตรนี้จะช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต กับ
พืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่ งควำมหวำน เร่ งแป้ ง เพิม่ น้ ำหนัก
ปุ๋ ยเกล็ด เทอร์ โบไจเซอร์ สู ตร 3-35-24 เป็ นปุ๋ ยเกล็ดละลำยน้ ำและพืชสำมำรถดูดซึ มธำตุอำหำรเข้ำทำง
รำกและทำงใบ เพิ่มธำตุอำหำรเสริ มและฮอร์โมนครบสูตร ปุ๋ ยสู ตรนี้ จะช่วยสร้ำงเสริ มควำมเจริ ญเติบโต
ทำงลำต้น ใบ เหมำะสำหรับ พืชที่ตอ้ งกำรสะสมอำหำรก่อนออกดอก และใช้ฉีดพ่นในช่วงใบเพสลำด
(ก่อนใบแก่เล็กน้อย)
เชอร์มิสตำร์ ดับบลิวจี (SHERMISTAR WG) เป็ นสำรฮิวมิค แอซิด ผงชนิดเข้มข้น จำกประเทศสเปน
ละลำยน้ ำง่ำย ช่วยฟื้ นฟู ปรับสภำพโครงสร้ำงดิน ให้มีควำมร่ วนซุย ระบำยอำกำศได้ดีกระตุน้ กำรแตก
รำกใหม่ และช่วยปลดปล่อยธำตุอำหำรและปุ๋ ยที่ตกค้ำงในดิน ทำให้พืชสำมำรถดึงกลับมำใช้ประโยชน์
ได้ดี
เชอร์มิครู ้ท (SHERMIC-ROOT) เป็ นสำรฮิวมิค แอซิด ชนิดน้ ำ จำกประเทศสเปน บวกสำรกระตุน้ รำก
จำกประเทศเยอรมัน คุณสมบัติ ช่วยฟื้ นฟู ปรับสภำพโครงสร้ำงดินให้มีควำมร่ วนซุย ระบำยอำกำศได้ดี
ส่งเสริ มกระตุน้ กำรสร้ำงรำกใหม่ได้ดี ช่วยปลดปล่อยธำตุอำหำรและปุ๋ ยที่ตกค้ำงในดิน ทำให้พืชสำมำรถ
ดึงกลับมำใช้ประโยชน์ได้ดี
เมท (MATE) สำหร่ ำยน้ ำเขียวและอะมิโนแอซิด ส่งเสริ มกระตุน้ กำรสร้ำงใบอ่อน กำรแตกรำกใหม่
กระตุน้ กำรสะสมอำหำร เร่ งกำรแตกตำดอก ช่วยกำรผสมเกสรและติดผลได้ดี
จิ๊กซอว์ (JIKSAW) น้ ำตำลทำงด่วนและอะมิโนแอซิด ที่พชื สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที โดยไม่
ต้องผ่ำนกระบวนกำรสังเครำะห์แสง เร่ งกำรสะสมอำหำร ทำให้ใบอ่อนแก่เร็ ว ลดกำรหลุดร่ วงของผล
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
1. กลยุทธ์ ทางการตลาด
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณภำพของสิ นค้ำที่ดีและมีควำมสม่ำเสมอเป็ นปั จจัยหลักที่สร้ำงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมเชื่อถือและ
ภักดีในตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ประสบควำมสำเร็ จในตลำดเคมีเคหะภัณฑ์
มำโดยตลอด บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญอย่ำงมำก ตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนกำร
ผลิต โดยจะมีพนักงำนประจำที่ เป็ นนักเคมีและวิศวกรคอยทำหน้ำที่ ควบคุมคุณภำพกำรผลิตด้วยกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (specification) ในทุกแบทช์ (batch) และเก็บตัวอย่ำงไว้ เพื่อกำร
ตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 2 ปี ในขั้นตอนของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริ ษทั จะคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภคและสภำพแวดล้อมเป็ นหลัก ตั้งแต่กำรเลือกใช้วตั ถุดิบก่อนทำกำรผสมตำมสู ตร จำกนั้นจึงทำ
กำรทดสอบจนแน่ใจในเรื่ องควำมเสถียรของสูตรก่อนส่งต่อไปทดสอบประสิ ทธิภำพ เพื่อให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่กำหนด ในกรณี ที่มีส่วนประกอบของสำรออกฤทธิ์ ควบคุม บริ ษทั จะนำรำยงำนกำรทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ ำพไปขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภัณฑ์ที่ สำนัก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข
บริ ษทั ได้ลงทุนด้ำนห้องทดลองเคมีและเครื่ องมือตรวจสอบคุณภำพ รวมทั้งอุปกรณ์กำรผลิต
ประกอบด้วย อุปกรณ์กำรตรวจสอบที่ ทนั สมัย เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure
Liquid Chromatograph (HPLC) ที่ ใช้ตรวจสอบคุณภำพสำรเคมีกำจัดแมลงอย่ำงแม่นยำรวดเร็ ว และ
สำมำรถใช้ในงำนตรวจสอบคุ ณภำพสิ นค้ำส ำเร็ จรู ป รวมทั้งใช้พ ฒ
ั นำผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ห รื อ ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิม นอกจำกนี้ควำมรู ้ควำมชำนำญงำนของบุคลำกรที่ได้รับประสบกำรณ์กำรทำงำนจำก
บริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำให้บริ ษทั สำมำรถบรรลุถึงนโยบำยคุณภำพที่จะ “ยึดถือข้อตกลง
กับลูกค้ำในกำรส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นไปตำมข้อกำหนดคุ ณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ มุ่งมัน่ พัฒนำและ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรหรื อดี กว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ รวมทั้งคำนึ งถึง
ควำมปลอดภัยของบุคลำกรผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์และสภำพแวดล้อม ด้วยกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง”
บริ ษ ัท ได้รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งคุ ณภำพ ควำมปลอดภัย และรั กษำ
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดควำมมัน่ ใจแก่ลูกค้ำในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนที่บริ ษทั
ได้รับมีดงั ต่อไปนี้
- มำตรฐำนระบบ ISO 9001 ในเดือนกรกฎำคม 2543 และปรับเป็ นระบบ ISO 9001 : 2000 ในเดือน
มิถุนำยน 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบกำรขำย กำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ปั จจุบนั ISO 9001 :
2008)
- มำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2545 ครอบคลุมระบบกำรผลิต และระบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และในปี 2560 ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นระบบ ISO 14001 : 2015
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- มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ที่ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำยหรื อ GMP (Good Manufacturing
Practice for Hazardous Substance) ในเดือนพฤศจิกำยน 2544 เป็ นมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำย ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
กระทรวงสำธำรณสุข ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรกำจัดแมลงและสำรทำควำมสะอำด
(2) ความหลากหลายของสินค้ า
ด้วยควำมคล่องตัวในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หลังจำกที่ได้ซ้ือกิจกำรมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด ประกอบกับนโยบำยของผูบ้ ริ หำรที่ มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำมำโดยตลอด ทำให้บริ ษทั
สำมำรถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สำคัญที่ทำให้บริ ษทั สำมำรถมียอดขำยที่เติบโตอยูใ่ นเกณฑ์สูง
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เดิมทั้งในส่ วนของประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำน หรื อกำรปรับผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ผลิตภัณฑ์
ต่อปี โดยในปี 2539 บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์นบั รวมทุกขนำดบรรจุเพียง 50 SKU (Stock Keeping Unit เป็ น
หน่ ว ยนับรวมจำกประเภทผลิ ต ภัณฑ์ที่ว ำงจำหน่ ำย และขนำดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ มีใ ห้เ ลื อ กในแต่ล ะ
ผลิตภัณฑ์) ซึ่ งในปั จจุบันบริ ษทั มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 2,000 SKU ด้วยควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี จะทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยตลำดจำกฐำนกลุ่มลูกค้ำเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
อยูเ่ ดิม หรื อไปสู่ตลำดใหม่ผำ่ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยเดิม
จำกจำนวน SKU ที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั ยังคงตระหนักในเรื่ องกำรสร้ำงมูลค่ำ และควำมจงรักภักดีต่อ
ตรำสิ นค้ำ โดยกำรสร้ำงควำมโดดเด่นให้กบั ตรำสิ นค้ำ ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ประสบควำมสำเร็ จในกำรสร้ำง
กลุ่มลูกค้ำเฉพำะของตนเองขึ้นมำที่จงรักภักดีต่อตรำสิ นค้ำ Chaindrite ที่มีประสิ ทธิ ภำพในกำรป้ องกัน
และก ำจัด แมลงโดยเฉพำะปลวก ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วำมเชื่ อ มั่น ในคุ ณ ค่ ำ พื้ น ฐำนของ
Chaindrite ดังนั้น บริ ษทั จึงพยำยำมขยำยควำมเชื่อนี้ ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องภำยใต้ตรำสิ นค้ำหลัก
ของบริ ษทั โดยที่สินค้ำใหม่เหล่ำนี้จะยังคงรักษำระดับคุณค่ำของตรำสิ นค้ำไว้ได้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้
ควำมสำคัญกับกำรวำงตำแหน่งทำงคุณค่ำ (Value Position) เนื่องจำกตลำดกำรแข่งขันในปั จจุบนั มีควำม
เป็ นพลวัตสูง ทำให้กำรนำเสนอจุดขำยที่โดดเด่นมีควำมสำคัญน้อยลง หรื อทำได้ยำกมำกขึ้น ทำให้วงจร
ชีวติ ผลิตภัณฑ์ส้ นั ลงเรื่ อยๆ ดังนั้น ในอนำคตควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันจะมำจำกกำรนำเสนอคุณค่ำที่
โดดเด่นกว่ำ
(3) การให้ บริการ
นอกจำกมุ่งเน้นที่คุณภำพสิ นค้ำแล้ว บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ กำรที่ดีต่อลูกค้ำ อำทิ กำร
ซื้ อแบบเงินสดสำหรับสิ นค้ำจำนวนไม่มำกเมื่อมีควำมต้องกำรแบบเร่ งด่วนที่ สำนักงำนบริ ษทั กำรให้
ควำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซื้ อทำงโทรศัพท์หรื อโทรสำรสำหรั บลูกค้ำประจำที่ เปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยไว้
ล่วงหน้ำและกำหนดกำรส่งมอบสิ นค้ำให้ถึงมือลูกค้ำตรงตำมเวลำ บริ ษทั ยังให้บริ กำรฝึ กอบรมหลังกำร
ขำยให้พนักงำนของลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรม หรื อผูใ้ ช้รำยใหญ่ เพื่อให้กำรใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องเต็ม
ประสิ ทธิภำพและมีควำมปลอดภัยควบคู่กนั ไป
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ในส่ วนของผูแ้ ทนจำหน่ ำย บริ ษทั มีฝ่ำยกำรตลำดที่ จะคอยช่วยติดตำม ฝึ กอบรมพนักงำนขำย
และให้อุปกรณ์ สนับสนุ นกำรขำยให้ผูแ้ ทนจำหน่ ำยในแต่ละพื้นที่ และเข้ำร่ วมแก้ปัญหำเมื่ อมีควำม
จำเป็ น ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกค้ำมำปรับปรุ งและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจสูงที่สุดต่อลูกค้ำ
(4) ราคาของสินค้ า
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงภำวะกำรแข่งขันที่สูงมำกในธุรกิจนี้ จึงต้องกำหนดรำคำของสิ นค้ำให้อยูใ่ น
ระดับที่ใกล้เคียงกับรำคำของสิ นค้ำคู่แข่งโดยเฉพำะในตลำดที่มีผลิตภัณฑ์อื่นเป็ นผูน้ ำตลำด สำหรับใน
ตลำดที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เองเป็ นผูน้ ำตลำด กำรกำหนดรำคำจะอิงกำไรมำตรฐำนของบริ ษทั และระดับ
รำคำที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยอมรับได้ ข้อมูลรำคำจะมำจำกทั้งผูแ้ ทนจำหน่ ำยและจำกฝ่ ำยกำรตลำดของ
บริ ษทั ซึ่งจะช่วยกันตรวจสอบรำคำของสิ นค้ำของคู่แข่งในท้องตลำด
(5) เพิม่ ช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่ ขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้น
ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั มีผูแ้ ทนจำหน่ ำยจำนวนทั้งสิ้ น 9 รำย และปี นี้ บริ ษทั ยังมีนโยบำยขยำยกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่ อง และยัง่ ยืนให้ครอบคลุมร้ำนค้ำปลีกทุกประเภท ซึ่ งเป็ นกลไกสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยให้
ผลิตภัณฑ์กระจำยถึงมือผูบ้ ริ โภคได้สะดวก และหำซื้ อง่ำยมำกขึ้น ดังนั้น ทำงบริ ษทั จึ งมีนโยบำยแบ่ง
พื้นที่และขยำยจำนวนผูแ้ ทนจำหน่ำย เพื่อผลักดันกำรกระจำยให้มีประสิ ทธิ ภำพเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยเน้นที่
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เนื่ องจำกเป็ นเขตพื้นที่ที่กว้ำง และมีจำนวนผูบ้ ริ โภคมำกกว่ำภำคอื่น สำมำรถ
เพิ่มฐำนลูกค้ำได้วงกว้ำง
ในปั จจุบนั ทำงบริ ษทั มีผแู ้ ทนจำหน่ำยรวม 9 รำย ในหลำกหลำยประเภทร้ำนค้ำเช่น ร้ำนค้ำปลีก
ร้ำนขำยผลิ ตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ร้ำนขำยยำ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เป็ นต้น ผูแ้ ทนจำหน่ ำยเขตเป็ นกลไกที่
สำคัญในกำรกระจำยสิ นค้ำให้เข้ำถึ งร้ำนค้ำปลีกย่อยๆ ในเขตชำนเมือง ตำบล หมู่บำ้ น หรื อตำมตรอก
ซอกซอยในเขตเมือง ตำมเขตพื้นที่ที่มอบหมำย จะอำนวยควำมสะดวกกับร้ำนค้ำปลีกเล็กๆ ที่สำมำรถซื้ อ
สิ นค้ำได้เพียงจำนวนน้อยได้อีกทำงด้วย รวมถึง Modern trade ที่กระจำยตัวอยูท่ วั่ ประเทศ
(6) แผนการส่ งเสริมการจาหน่ าย
ในธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ที่มีกำรแข่งขันอย่ำงรุ นแรง กำรทำให้ลูกค้ำตระหนักในตรำสิ นค้ำ (Brand
Awareness) นั้นมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ บริ ษทั จึงมีกำรตั้งงบประมำณในส่วนนี้ประมำณร้อยละ 10-12 ของ
ยอดขำยเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและเครื่ องมือส่งเสริ มกำรขำยอื่นๆ เช่น สื่ อโฆษณำทำงวิทยุและ
โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ Out of Home และสื่ อ Online รวมถึงชั้นวำงสิ นค้ำ โบรชัวร์ แผ่นผับ แบนเนอร์
เสื้ อยืด และสติ๊กเกอร์ เป็ นต้น
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2. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ำหรื อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (End Users) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ดงั นี้
(1) ผู้บริโภคทัว่ ไปทีเ่ ป็ นผู้ใช้ ตามบ้ าน
เป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักและเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย โดยที่ ผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ผลิตเพื่อ
จำหน่ ำยให้กบั ลูกค้ำกลุ่มนี้ รำยได้ให้กบั ลูกค้ำกลุ่มนี้ มีสัดส่ วนประมำณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
โดยประมำณ ส่ วนใหญ่เป็ นกำรขำยทำงอ้อมคือขำยให้กบั ผูแ้ ทนจำหน่ ำยซึ่ งจะนำไปกระจำยต่อ
ให้กับร้ ำนค้ำต่ำงๆ อำทิ เช่ น ร้ำนค้ำปลี กขนำดใหญ่ ร้ ำนค้ำส่ ง ร้ำนค้ำปลีกทัว่ ไป ร้ ำนฮำร์ ดแวร์
ซุปเปอร์มำร์เก็ต เป็ นต้น ส่วนของตลำดเคมีเกษตรจะขำยผ่ำนร้ำนค้ำเคมีเกษตรในต่ำงจังหวัด
(2) ลูกค้ าอุตสาหกรรม
บริ ษทั ขำยผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กบั ลูกค้ำ ทั้งในรู ปแบบของบริ ษทั รับจ้ำงกำจัดแมลง บริ ษทั รับจ้ำง
ทำควำมสะอำด ผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร ซึ่ งสำมำรถแบ่ง
ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ดังนี้
- กลุ่ ม ที่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป้ อ งกัน ก ำจัด ปลวก และแมลง ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร ำดพื้ น ก ำจัด ปลวก
ผลิตภัณฑ์ทำไม้ และสเปรย์
-

กลุ่มที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทีโพล์ หรื อ แอลดีไอ-21

- กลุ่ม สำธำรณสุ ข ชุ ม ชน บริ ษทั ขำยผลิ ต ภัณฑ์ผ่ำ นตัวแทนจ ำหน่ ำย เพื่ อขำยในหน่ วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลป้ องกันและกำจัดพำหะนำโรคต่ำงๆ
ยอดขำยลูกค้ำกลุ่มนี้คิดเป็ นประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้รวมโดยประมำณ
3. การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ประมำณร้อยละ 83 ของรำยได้รวมของบริ ษทั เป็ นกำรขำยผ่ำนผูแ้ ทนจำหน่ำยแบบขำยขำด โดยที่
ผูแ้ ทนจำหน่ำยจะนำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปกระจำยขำยตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ กำรขำยผ่ำนผูแ้ ทน
จำหน่ำยนั้นเป็ นไปตำมนโยบำยที่มีมำตั้งแต่ก่อนโอนกิจกำรมำจำกบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด
รวมทั้งเป็ นไปตำมลักษณะปฏิ บตั ิของเจ้ำของสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค (Consumer Product) ทัว่ ไปที่ ใช้
บุคคลภำยนอก (Outsource) เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยบำงส่วนหรื อทั้งหมด
นอกจำกเป็ นกำรลดต้นทุนในกำรกระจำยสิ นค้ำแล้ว ปั จจัยหลักที่ทำให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นลักษณะ
นี้มำโดยตลอดคือกำรที่ผแู ้ ทนจำหน่ำยสำมำรถกระจำยขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
กว่ำ จำกควำมชำนำญในพื้นที่ ประกอบกับควำมชำนำญในช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และควำมคุน้ เคยกับ
ร้ำนค้ำย่อย ส่ งผลให้บริ ษทั สำมำรถมุ่งเน้นไปยังควำมชำนำญหลักคื อกำรผลิตและพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
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บริ ษทั สนับสนุนผูแ้ ทนจำหน่ำยโดยจัดให้ฝ่ำยขำยและกำรตลำดที่ทำหน้ำที่บริ หำรผลิตภัณฑ์ บริ หำรงำน
โฆษณำ จัดกำรเรื่ องส่งเสริ มกำรขำย รวมทั้งช่วยผูแ้ ทนจำหน่ำยแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่ำงๆ
บริ ษทั มีช่องทำงกำรจำหน่ำย 3 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนจาหน่ ายเฉพาะช่ องทาง
เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยตั้งแต่ช่วงก่อนโอนกิจกำรจำกบริ ษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีอยู่ 2 รำยคือ
- บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“TOA”) เป็ นหนึ่งในผูน้ ำด้ำนผลิตภัณฑ์
สี ทำให้มีเครื อข่ำยร้ำนค้ำเครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำงทัว่ ประเทศ มำกกว่ำ 5,300 ร้ำนค้ำ ด้วย
ช่องทำงนี้ บริ ษทั จึงสำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัด
ปลวกได้กว่ำ 3,000 ร้ำนค้ำทัว่ ประเทศ
- บริ ษทั วิคเตอร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (“Victor”) เป็ นช่องทำงกำรจำหน่ำยไปสู่ ร้ำนค้ำปลีกขนำด
ใหญ่ (Modern Trade) ทัว่ ประเทศ และร้ำนค้ำปลีกทัว่ ไปในกรุ งเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวม
19 จังหวัดในภำคกลำงและภำคตะวันตก รวมแล้วมีเครื อข่ำยร้ำนค้ำมำกกว่ำ 8,400 ร้ำนค้ำย่อย
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สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำกำรเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และข้อตกลงอื่นๆ
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์

TOA
6 ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้แ ก่ Stedfast 30 SC,
Chaindrite W/P LB, Chaindrite W/P DB,
Chaindrite W/P CL, Stedfast 40 EC (ขนำด
1 ลิตร และ 4 ลิตร), Chaindrite 1 Aerosol
(ขนำด 450 ซีซี และ 600 ซีซี)
เขตพื้นที่มอบหมำย ร้ำนค้ำประเภทฮำร์ ดแวร์ ร้ำนขำยเครื่ องมือ
และวัสดุก่อสร้ำง ทั้งที่เป็ นร้ำนค้ำปลีกและ
ร้ำนค้ำส่งทัว่ ประเทศ
อำยุสญ
ั ญำ

Victor
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ TOA ไม่ได้เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ำย
ยกเว้น Chaindrite 1 Aerosol และ Stedfast 40
EC

ร้ำนค้ำประเภทซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงสรรพสิ นค้ำ
ร้ำนสะดวกซื้ อ ร้ ำนค้ำของชำ ร้ำนขำยอุปกรณ์
ก่อสร้ำง ร้ำนขำยยำทั้งที่เป็ นร้ำนค้ำปลีกและส่ ง
ในเขตภำคกลำง และภำคตะวันตก
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 46 มีผลบังคับใช้จำก 1 ม.ค. 47
ฝ่ ำยหนึ่ งฝ่ ำยใดสำมำรถแจ้งเลิกสัญญำนี้ ในเวลำ
ใดก็ได้ โดยแจ้งให้อีก ฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
ได้รับส่ วนลดเป้ ำหมำยกำรขำย (Target Rebate)
เมื่อมียอดซื้ อสู งถึงระดับที่ตกลงไว้ และส่ วนลด
ส่งเสริ มกำรขำย (Promotional Rebate)

ตั้งแต่วนั ที่ 3 ม.ค. 46 เป็ นต้นไป ฝ่ ำยหนึ่ ง
ฝ่ ำยใดสำมำรถแจ้งเลิกสัญญำนี้ ในเวลำใดก็
ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
ส่วนลด
ได้รั บ ส่ ว นลดเป้ ำ หมำยกำรขำย (Target
Rebate) และส่ ว นลดส่ ง เสริ ม กำรขำย
(Promotional Rebate) ซึ่ งทั้ง 2 ประเภท
TOA จะได้รับเมื่อมียอดซื้ อสู งถึงระดับที่
ตกลงไว้
หมำยเหตุ: TOA จะไม่ขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หำกผลิตภัณฑ์น้ นั มีลกั ษณะที่แข่งขันกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสี
ย้อมไม้ (Wood Stain)

(2) ผู้แทนจาหน่ ายท้ องถิ่น (Zone Distributors)
แต่งตั้งขึ้ นมำสำหรั บแต่ละพื้น ที่ หรื อท้องถิ่ นเพื่อทำกำรกระจำยสิ นค้ำให้ลูกค้ำรำยย่อ ย
ปั จจุบนั บริ ษทั มีตวั แทนท้องถิ่น 7 รำยทัว่ ประเทศ มีเครื อข่ำยอยูม่ ำกกว่ำ 13,000 ร้ำนค้ำ ในกำร
คัดเลือกผูแ้ ทนจำหน่ำยบริ ษทั จะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์และควำมชำนำญเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปในเขต
นั้นๆ ควำมพร้อมในด้ำนกำรเงิน บุคลำกรและระบบงำน รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรลงทุนหน่วย
รถเงินสด
(3) การขายตรง
บริ ษัท ขำยตรงให้ กั บ ลู ก ค้ำ บริ ษัท รั บ จ้ ำ งก ำจั ด แมลง ผู ้รั บ เหมำก่ อ สร้ ำ ง โรงงำน
อุตสำหกรรม โรงพยำบำล สำธำรณสุ ขชุมชน และตลำดเคมีเกษตร โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรติดต่อขำยและดูแลให้บริ กำรเฉพำะ
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4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ธุ รกิ จเคมีเคหะภัณฑ์ในปั จจุ บันมี กำรแข่งขันสู งจำกกำรที่ มีผูป้ ระกอบกำรจำนวนหลำยรำยในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั จำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ บริ ษทั ได้วำงตำแหน่งทำงกำรตลำดเป็ นผูผ้ ลิต
สิ นค้ำคุณภำพสู งจำกกำรได้รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ โดยระดับรำคำของสิ นค้ำจะอยู่ในระดับกลำง-สู ง
ภำวะกำรแข่งขันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั เป็ นดังนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ เป็ นกลุ่มที่บริ ษทั มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงที่สุด เนื่องจำกเป็ นผูป้ ระกอบกำร
รำยแรกๆ ในกลุ่มสิ นค้ำประเภทนี้ ต้ งั แต่ยงั เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด ชื่อ
ผลิตภัณฑ์จึงเป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป นอกจำกนี้ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกำรในตลำดยังคงมี
จำนวนน้อยรำยหำกเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปั จจัยที่ทำให้บริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำด
คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี เป็ นที่เชื่อถือของผูบ้ ริ โภคมำนำน และควำมสำมำรถในกำรกระจำยสิ นค้ำ
ไปยังร้ำนค้ำสี ร้ำนขำยเครื่ องมือและวัสดุก่อสร้ำง อย่ำงทัว่ ถึงทัว่ ประเทศ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ในส่ วนของสเปรย์กำจัดแมลงโดยรวมมีกำรแข่งขันสู งมำก
เพรำะมีอยูห่ ลำยเครื่ องหมำยกำรค้ำที่วำงขำยอยู่ อย่ำงไรก็ตำม จะมีเพียง 4-5 รำยที่มีส่วนแบ่งตลำด
อย่ำงมีนยั สำคัญ ได้แก่ ไบกอน ชิลล์ท็อกซ์ อำท คินโช เป็ นต้น โดยบริ ษทั เป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบกำร
กลุ่มนี้ แต่ถำ้ พิจำรณำเฉพำะสเปรย์กำจัดแมลงประเภทปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ของบริ ษทั
จัดได้วำ่ เป็ นผูน้ ำตลำดเนื่ องจำกชื่อเสี ยงด้ำนของผลิตภัณฑ์ที่มีมำนำนและส่ วนแบ่งกำรตลำดที่สูงสุ ด
ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทรำดพื้นป้ องกันปลวก ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ ท์ สเตดฟำส 30 SC ของบริ ษทั ถือว่ำ
เป็ นหนึ่ งในผูน้ ำตลำด โดยที่ ผปู ้ ระกอบกำรรำยอื่นซึ่ งส่ วนใหญ่คือบริ ษทั ที่ผลิตและจำหน่ำยสำรเคมี
กำจัดแมลงเพื่อกำรเกษตร และบริ ษทั ข้ำมชำติ ยังมีกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ได้ไม่ทวั่ โดยเฉพำะตลำด
Modern trade แต่จะใช้วธิ ีกำรขำยตรงกับลูกค้ำ หรื อขำยเข้ำเฉพำะร้ำนค้ำเคมีเกษตร
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด เป็ นกลุ่มที่ มีกำรแข่งขันสู งในทุกกลุ่มสิ นค้ำ ในกลุ่มแชมพูสุนัขจะมี
ผูน้ ำตลำด 2 รำยคือผลิตภัณฑ์สลีคกี้ แบร์ริ่ง สำหรับผลิตภัณฑ์เชนกำร์ดของบริ ษทั ถือว่ำเป็ นรำยแรกๆ
ที่มีแนะนำผลิตภัณฑ์แชมพูสุนขั เข้ำสู่ตลำดตั้งแต่ช่วง 20 ปี ก่อน ส่ วนผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทีโพล์
บริ ษทั มียอดขำยเพียงพอที่จะยังคงกำรกระจำยสิ นค้ำไปยังเครื อข่ำยร้ำนค้ำปลีกได้เพรำะมีฐำนลูกค้ำ
ประจำซึ่งมีควำมภักดีต่อตรำสิ นค้ำ (Brand Loyalty)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. การผลิต
บริ ษทั มีโรงงำนผลิตจำนวน 2 แห่ ง โรงงำนแห่ งแรกตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ ที่
นิ ค มอุ ต สำหกรรมเวลโกรว์ จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรำ เพื่ อ ท ำกำรผลิ ต กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์รั ก ษำเนื้ อ ไม้ กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำหรับโรงงำนแห่ งที่ 2 ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่
18 ไร่ 51 ตำรำงวำ ในนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ห่ ำงจำกโรงงำนแรกประมำณ 1.5 กม. เพื่อทำกำรผลิต
สิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด ปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตรวมและอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตรวมใน
กลุ่มต่ำงๆ ดังนี้
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2560

2559

2558

ผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )1/
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

5,360,400
1,712,440
32%

3,573,600
2,080,598
58%

3,573,600
2,130,121
60%

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

4,627,260
4,303,500
93%

3,084,840
3,451,031
111%

2,928,000
3,379,244
115%

ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

9,126,000
4,187,390
56%

6,084,000
3,647,386
59%

5,244,000
3,812,275
73%

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ :
กำลังกำรผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี )
ปริ มำณผลิตจริ ง (ลิตร/ปี )
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

450,000
217,800
48%

300,000
161,474
53%

300,000
150,439
50%

หมำยเหตุ: กำลังกำรผลิตเต็มกำลังของปี 2560 คำนวณจำกในช่วงเดือนมกรำคม - เดือนมิถุนำยน ผลิตวัน
ละ 1 กะ (8 ชัว่ โมง และพนักงำนผลิตประมำณ 125 คน) และในช่วงเดือนกรกฎำคม - เดือนธันวำคม
ผลิตวันละ 2 กะ (8 ชัว่ โมง และพนักงำนผลิตประมำณ 125 คน) ทำให้กำลังกำรผลิตเต็มกำลังของปี 2560
เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ
โรงงำนแห่งแรกมีอำคำรผลิตแบ่งเป็ น 5 อำคำร คือ
- อำคำรที่ 1 พื้นที่ 2,400 ตรม. เป็ นสำนักงำนของโรงงำน ห้องทดลองเคมี 600 ตรม. พื้นที่ที่เหลือ 1,800
ตรม. เป็ นส่วนที่ผลิตผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 375 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์
- อำคำรที่ 3 พื้นที่ 600 ตรม. เป็ นโรงงำนบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ทส์ ำยกำรผลิตใหม่
- อำคำรที่ 4 พื้นที่ 1,800 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำนักงำนแผนกวิศวกรรม
- อำคำรที่ 5 พื้นที่ 2,700 ตรม. เป็ นสำนักงำนและคลังสิ นค้ำ
โรงงำนแห่งที่ 2 มีอำคำรแบ่งเป็ น 3 อำคำร คือ
- อำคำรที่ 1 พื้นที่ 550 ตรม. เป็ นสำนักงำนและโรงอำหำรของโรงงำน
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- อำคำรที่ 2 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็ นโรงงำนผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดและคลังสิ นค้ำ
- อำคำรที่ 3 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็ นอำคำรคลังสิ นค้ำ
กระบวนการผลิตมีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
รั บทราบปริ มาณการขาย

วางแผนการผลิ ต
สั่ งการผลิ ต
ผสมวัตถุ ดิบตามขั้นตอน

ปรั บส่ วนผสม

เก็บตัวอย่ างตรวจคุณภาพ

สำเร็จ
ไม่ผำ่ น

ตรวจคุณภาพ-ผ่ าน

ดัดแปลงจากของเดิม

ผ่ำน

ไม่สำเร็จ

สั่ งการบรรจุ

ควบคุมไม่ให้ ไปใช้ ต่อ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาต

บรรจุผลิ ตภัณฑ์ ล งภาชนะ
ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
จัดเก็บคลั งสิ นค้ า

ตรวจขั้นสุ ดท้ าย-ผ่ าน

ซ่ อ มแซมแก้ไข

2. การจัดหาวัตถุดบิ และสภาพปัญหา
วัตถุดิบที่ ใช้ในกำรผลิตคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 79.96 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบที่ สำคัญ
ประกอบด้วยสำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 37.09 สำรทำละลำย (Solvent)
ร้อยละ 15.72 และบรรจุภณั ฑ์ ร้อยละ 47.19
นอกจำกรำคำที่ เหมำะสม วัตถุ ดิบที่ เลื อกซื้ อจะต้องมีคุณภำพที่ ได้มำตรฐำนตรงตำมที่ บริ ษทั
กำหนด รวมทั้งมี คุณสมบัติเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่ วยรำชกำรที่ เกี่ ยวข้อง และมีแหล่งผลิ ตที่
แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหรื อใบประกันคุณภำพทุกรอบที่จดั ซื้ อเข้ำมำเพื่อกำรผลิต บริ ษทั ไม่มีนโยบำย
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ที่ จะผูกขำดกำรซื้ อวัตถุดิบแต่ละชนิ ดจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรเลือก
แหล่ง วัตถุ ดิบทั้งในส่ วนวัตถุดิ บ นำเข้ำและวัตถุดิ บที่ สั่งซื้ อ ภำยในประเทศ วัตถุดิบ สำคัญส่ ว นใหญ่
โดยเฉพำะในส่ วนของสำรออกฤทธิ์ เข้มข้นนั้นมีผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลำยรำย ดังนั้นเมื่อประกอบกับกำรวำง
แผนกำรผลิตที่รัดกุม ที่ผำ่ นมำบริ ษทั จึงยังไม่เคยประสบกับปั ญหำขำดแคลนวัตถุดิบ
บรรจุภณ
ั ฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซื้ อภำยในประเทศจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยมำกกว่ำ 50 รำย
ในขณะที่วตั ถุดิบในส่ วนของสำรเคมีออกฤทธิ์ จะเป็ นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บริ ษทั ได้มีกำรสั่งซื้ อ
จำกหลำยแหล่งทั้งจำกยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจำรณำจำกคุณภำพสิ นค้ำและรำคำที่เหมำะสม
ในแต่ละสถำนกำรณ์ รวมทั้งกำรบริ กำรหรื อกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีบำงประกำรจำกผูข้ ำยบำง
รำยด้ว ย ดัง นั้น จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ บ ริ ษ ัท ยัง คงซื้ อ วัต ถุ ดิ บ จำกแหล่ ง ที่ มี ร ำคำสู ง กว่ ำ อย่ ำ งยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริ กำในบำงกรณี เพื่อคงควำมต่อเนื่องของกำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงด้ำนเทคนิค
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ที่ ผ่ำ นมำจนถึ ง ปั จ จุ บัน บริ ษทั ไม่ เคยมี ปัญ หำสิ่ ง แวดล้อ มที่ มีนัย ส ำคัญ โรงงำนของบริ ษ ัท มี
กระบวนกำรผลิตที่ทนั สมัยอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 มำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และได้รับรองมำตรฐำน
กำรผลิ ต ตำมหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรที่ ดี ใ นกำรผลิ ต วัต ถุ อ ัน ตรำยในควำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (GMP) โดยบริ ษทั มีนโยบำยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมดังนี้
1.

ปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัด

2.

กำรเฝ้ำระวัง กำรป้ องกัน และกำรแก้ไข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกิจกรรมของบริ ษทั รวมถึงกำรกำจัดของเสี ยจะได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

3.

ใช้พลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจำกนี้บริ ษทั มีแนวทำงกำรจัดกำรกับมลภำวะจำกโรงงำนดังนี้
- น้ ำทิ้งที่เกิดจำกกำรใช้ทำควำมสะอำดทัว่ ไป เช่น จำกห้องน้ ำ โรงอำหำร กำรทำควำมสะอำดพื้นและ
อื่นๆ บริ ษทั ใช้ระบบบำบัดเป็ นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอำกำศเพื่อให้ค่ำควบคุมต่ำงๆ
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนด
- อำกำศ ฝุ่ น และกลิ่น บริ ษทั ใช้ระบบดูดอำกำศ (HOOD) โดยผ่ำนถังกรองฝุ่ น และถังกรองกลิ่นด้วยผง
ถ่ำนขจัดกลิ่น (Activated Carbon)
- เสี ยงที่เกิดจำกกำรบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงำนอำคำรที่ 2 และอำคำรที่ 3 บริ ษทั ใช้มำตรกำร
จัดกำรครบทั้งกำรป้ องกันที่ แหล่ง กำรป้ องกันที่ ทำงผ่ำน และกำรป้ องกันที่ ตวั พนักงำน โดยให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
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- ขยะอันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ว่ำจ้ำงให้ บมจ. บริ หำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (GENCO) และบริ ษทั อัคคีปรำกำร จำกัด (มหำชน) เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรขนส่ ง และนำไป
บำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยในปี 2560 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมโรงงำนประมำณ 1.34 ล้ำนบำท
2.4 งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
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3. ปัจจัยเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการพึง่ พาผู้แทนจาหน่ ายรายใหญ่
ผูแ้ ทนจำหน่ำยหลักแต่เดิมทั้ง 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
วิคเตอร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ต่ำงยังคงทำหน้ำที่ กระจำยสิ นค้ำอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่ องมำนำนกว่ำ 20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่
บริ ษทั จะรับมอบธุรกิจมำดำเนิ นกำรต่อจำก บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด โดยในปี 2560 มียอดสัง่ ซื้ อทั้ง 2
บริ ษทั รวมกันเท่ำกับร้อยละ 53.21 ของยอดขำยทั้งหมด ในขณะที่ผแู ้ ทนจำหน่ำยเขตใน 4 ภูมิภำคอีก 7 บริ ษทั มี
ยอดซื้อรวมกันเท่ำกับร้อยละ 27.08 ของยอดขำยทั้งหมด จะเห็นได้วำ่ กำรพึ่งพำผูแ้ ทนจำหน่ำยรำยใหญ่ได้กระจำย
ตัวเพิ่มขึ้น และสำมำรถสร้ำงยอดขำยรวมกันคิดเป็ นร้อยละ 80.29 ของยอดขำยของบริ ษทั ทั้งหมด ที่เหลือเป็ นกำร
ขำยตรงถึงผูใ้ ช้อุตสำหกรรม บริ ษทั รับจ้ำงทำควำมสะอำด และบริ ษทั ผูข้ ำยงำนบริ กำรรับจ้ำงกำจัดแมลง ตลำดเคมี
เกษตร ตลำดสำธำรณสุขชุมชน ตลำดส่งออก และตลำดพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คำดว่ำในกำรขำยส่ วนนี้ จะสำมำรถ
เพิ่มส่วนแบ่งในยอดขำยของบริ ษทั ได้มำกขึ้นในปี ต่อๆ ไป
3.2 ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่ งขันทีเ่ พิม่ ขึน้
ธุ รกิ จเคมีเคหะภัณฑ์หลำยกลุ่มในปั จจุบันมี กำรแข่งขันสู ง โดยมี ผูป้ ระกอบกำรจำนวนมำกรำยในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจำกบริ ษทั ข้ำมชำติและบริ ษทั ภำยในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำม
สะอำดจัดอยู่ในตลำดที่ มีกำรแข่งขันสู งมำก แต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์มีคู่แข่งกว่ำ 10 เครื่ องหมำยกำรค้ำ หำกกำร
แข่งขันทวีควำมรุ นแรงขึ้น อำจส่ งผลกระทบด้ำนรำคำ ทำให้บริ ษทั มี รำยได้หรื อกำไรลดลง อย่ำงไรก็ตำม มี
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่อยู่จำนวนน้อยรำยที่ สำมำรถครองส่ วนแบ่ งตลำดได้อย่ำงมี นัยส ำคัญ ทั้งนี้ เป็ นเพรำะ
ควำมสำเร็ จของเครื่ องหมำยกำรค้ำของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็ นผลมำจำกองค์ประกอบกำรตลำดที่ถูกต้อง กล่ำวคือมี
ระดับ รำคำที่ สอดคล้อ งกับ คุ ณ ภำพ มี กำรใช้ง บในสื่ อ โฆษณำและส่ ง เสริ ม กำรขำยหลำกหลำยรู ป แบบอย่ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดควำมภักดีในตรำสิ นค้ำ และควำมสำมำรถในกำรกระจำย
สิ นค้ำได้อย่ำงทัว่ ถึง ดังนั้น โอกำสที่ จะมีเครื่ องหมำยกำรค้ำใหม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรครอบครองส่ วนแบ่ง
กำรตลำดเพิ่มขึ้นอีกนั้นต้องอำศัยเวลำพอสมควร นอกจำกนี้ กำรผลิตสิ นค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง จะต้องใช้
เทคนิ ค ควำมรู ้ และควำมชำนำญเป็ นพิเศษในกระบวนกำรนำเข้ำวัตถุดิบ กำรค้นคว้ำวิจยั กำรทดลองผลิตภัณฑ์
เพื่ อ พัฒ นำขึ้ นเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ตลอดจนกำรออกวำงจ ำหน่ ำ ยได้น้ ั นจะต้อ งผ่ ำ นขั้น ตอนกำรทดสอบ
ประสิ ทธิภำพ และนำผลที่ได้ไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรขออนุญำตผลิตจำกคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุ ข และหรื อส่ วนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ มีคุณภำพ
ตรงตำมคุ ณสมบัติที่ ได้ระบุ ไว้ ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรำยแก่ ผูใ้ ช้ และไม่เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเมื่ อใช้ตำม
ข้อแนะนำบนฉลำก
3.3 ความเสี่ยงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรผลิตซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 79.96 ของต้นทุนขำย และควำมผันผวนของ
รำคำวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสิ นค้ำและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
เนื่องจำกบริ ษทั ไม่สำมำรถ
ปรับรำคำขำยสิ นค้ำให้สอดคล้องกับรำคำวัตถุดิบที่ผนั ผวนได้ทนั ทีทนั ใด ดังนั้นสำหรับวัตถุดิบหลักประเภทสำร
ออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศนั้น บริ ษทั จึงสัง่ ซื้อจำกแหล่งผลิตสำร
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ออกฤทธิ์ที่สำคัญหลำยแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริ กำ ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบำยที่จะกระจำยกำรซื้อ
วัตถุดิบไว้กบั ผูผ้ ลิตหลำยรำย เพื่อลดควำมเสี่ ยงของกำรขำดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งกำรเพิ่มอำนำจกำรต่อรองทั้งด้ำน
รำคำและคุณภำพ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อำทิเช่น ก๊ำซหุงต้ม (LPG) และตัวทำละลำย (Solvent) ซึ่งรำคำ
เปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และอุปทำนทั้งในภูมิภำคและตลำดโลกนั้นอยูเ่ หนือควำมควบคุมของบริ ษทั อย่ำงไรก็
ดี บริ ษทั ยังได้ใช้กลยุทธ์กำรออกสิ นค้ำที่หลำกหลำยเพื่อวำงจำหน่ำย ทำให้ตน้ ทุนสิ นค้ำมีกำรกระจำยตัว รวมถึง
กำรบริ หำรต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้ำงรำคำสิ นค้ำให้มีควำมสัมพันธ์ในเชิงกำไร
วัตถุดิบขึ้นรำคำยังเป็ นปั ญหำที่มีผลกระทบไม่มำกเท่ำปั ญหำวัตถุดิบขำดสต็อก
เพื่อที่จะป้ องกันปั ญหำ
วัตถุดิบขำดที่มกั จะเกิดขึ้นในช่วงที่วตั ถุดิบกำลังจะขึ้นรำคำ ฝ่ ำยจัดซื้อจะต้องรับรู ้รับทรำบควำมเปลี่ยนแปลงให้
ทันกับเหตุกำรณ์ และปรับเปลี่ยนปริ มำณกำรสัง่ ซื้อเพื่อเก็บเป็ นสิ นค้ำคงคลังมำกขึ้นในรำยกำรวัตถุดิบที่คำดว่ำจะ
มีปัญหำขำดแคลน
3.4 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็ นประเภทสำรออกฤทธิ์ เข้มข้นของบริ ษทั ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยมีกำรกำหนด
รำคำส่วนใหญ่เป็ นสกุลเหรี ยญสหรัฐ ในบำงกรณี บริ ษทั จะทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นช่วงเวลำ
สั้นๆ ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพำะในกรณี ที่บริ ษทั คำดว่ำจะเกิดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และหำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลต่อรำคำวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริ ษทั มำกนัก
3.5 ความเสี่ยงจากการออกสินค้ าใหม่
บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่ จะออกสิ นค้ำใหม่อย่ำงน้อยปี ละ 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิ ดควำมเสี่ ยงที่ อำจมำจำกควำม
ล้มเหลวในกำรสร้ำงตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สูญเสี ยทรัพยำกรในขบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สูญเสี ยงบประมำณ
ทำงกำรตลำด และอำจมีปัญหำกับสต็อกสิ นค้ำตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่คงค้ำงและระบำยออกไปไม่ได้
ทำงบริ ษทั จึงพยำยำมลดควำมเสี่ ยง ด้วยกำรผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำดใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำง โดย
ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบของตรำสิ นค้ำที่เป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดี แล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำรกระจำยสิ นค้ำไปสู่
ผูบ้ ริ โภคอย่ำงทัว่ ถึงในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
ผูแ้ ทนจำหน่ำยเขตในแต่ละภำคทั้ง 9 บริ ษทั จะมีบทบำทสำคัญในกำรลดควำมเสี่ ยงของกำรออกสิ นค้ำใหม่
และทำให้สิน ค้ำ ใหม่ แจ้ง เกิ ด ในตลำดได้รวดเร็ วยิ่ง ขึ้ น นอกจำกนี้ ย งั ได้พยำยำมพัฒ นำสิ นค้ำ ใหม่โดยกำรใช้
ประโยชน์จำกสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้อยูใ่ ห้มำกที่สุด เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่จะเกิดสต็อกคงค้ำงเคลื่อนไหว
ช้ำ หรื อระบำยออกไปไม่ได้ถำ้ หำกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบควำมสำเร็ จตำมที่คำดหวังไว้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถำวรหลักที่สำคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บำท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดิน 1 แปลง เป็ นที่ต้ งั โรงงำน ตั้งอยูท่ ี่อำเภอ
บำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ ี่ อำเภอบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
เนื้อที่ 18ไร่ 51 ตำรำงวำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 1 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อำคำรโรงงำนแห่งที่ 2 ตั้งอยูท่ ี่อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
ยำนพำหนะ
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ าทางบัญชี
33,940,500.00

ภาระผูกพัน
ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

80,000,500.00

ไม่มี

เป็ นเจ้ำของ

40,457,178.91

เป็ นเจ้ำของ

90,075,091.02

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

52,983,227.87
944,910.36
7,323,497.10
7,657,316.00
313,382,221.26

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั เพื่อที่จะสำมำรถต่อยอดกำร
ขยำยตัวของบริ ษทั ต่อไปในอนำคต โดยบริ ษทั มีนโยบำยที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรที่มี
อำนำจควบคุมในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ ณ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมูลค่ำรวม 277,400 บำท โดยมีสัดส่ วนของเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในอัตรำส่วนร้อยละ 50
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่ อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีจำนวนสู งกว่ำร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หรื อคดีที่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
ทีต่ ้งั สานักงาน สาขา 1

ทีต่ ้งั สานักงาน สาขา 2
เลขทะเบียนบริษัท
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรื อนหุ้น
ชื่ อบริษัทย่ อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต่ ้งั สานักงาน
โฮมเพจบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรื อนหุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
ผู้สอบบัญชี
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริษัท”)
: ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อน ในอุตสำหกรรม สำธำรณสุข
ชุมชน และเคมีเกษตร
: 1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250
: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 90/1 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้อไม้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
: นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำ-ตรำด 109 ม.9 ต.บำงวัว อ.บำงปะกง
ฉะเชิงเทรำ 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด)
: 0107547000346
: www.sherwood.co.th
: 0-2320-2288
: 0-2320-2670
: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุน้ สำมัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
: บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จำกัด
: จำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อน และอุตสำหกรรม
: ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิร์ธตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
: www.sherwoodchemicals.com.au
: +61 892194683
: +61 892194672
: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุน้ สำมัญ 2,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 เหรี ยญออสเตรเลีย
สัดส่วนเงินลงทุนอัตรำร้อยละ 50
: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400
: 0-2009-9000, 0-2009-9991
: นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930
: บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุ งเทพ 10110
: 0-2264-9090
: 0-2264-0789-90
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท เป็ นทุนชำระแล้ว 150 ล้ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 150 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560
รำยชื่อ
จำนวนหุน้
สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)
1. บริ ษทั ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
104,107,921
69.41
2. นำงสำวปำลิตำ คูสกุล
8,000,000
5.33
3. นำยนิพนธ์ โกมลสุวรรณ
4,756,500
3.17
4. นำยบุญวัน วรธรรมทองดี
3,984,200
2.66
5. นำงสำวเยำวลักษณ์ อุทิศกูล
3,500,000
2.33
6. นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
3,000,000
2.00
7. นำยไพศำล พิสุทธิ์วชั ระกุล
2,500,000
1.67
8. บริ ษทั ไลฟ์ เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
1,400,000
0.93
9. นำยพงศ์ธวัช ชีรณวำณิ ช
1,301,100
0.87
10. นำยจตุภทั ร์ ตั้งคำรวคุณ
852,800
0.57
รวม
133,402,521
88.94
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและสำรองตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลได้นำปั จจัยต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษทั
สภำพคล่อง กำรขยำยธุ รกิ จ และปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั โดยอยู่ภำยใต้เงื่ อนไขที่ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 โครงสร้ำงองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ (Mr. Thakerngbol
Laobisuddhi)

กรรมการผู้จัดการ
(Managing Director)
นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์ (Mr. Sirinat Chayanan)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพาณิชย์ (รักษาการแทน)
(Deputy Managing Director Commerce)
(Acting)
นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์ (Mr. Sirinat Chayanan)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัตกิ าร (Deputy Managing Director
Operation)
นำยสำธิ ต จิรกุลสมโชค
(Mr. Satit Jirakulsomchok)

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์
(Assistant Deputy Managing Director
Commerce)
นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล (Mr. Narin Trisukosol)

8.1.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร (Deputy Managing Director
Administration)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ (Mr. Thakerngbol
Laobisuddhi)

ผู้จัดการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสั มพันธ์
(Finance and Investor Relation Manager)
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
(Mr. Thakerngbol Laobisuddhi)

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
(Accounting Manager)
นำยชำญเดช ปั้นตระกูล
(Mr. Chandech Pantrakul)

คณะกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
กรรมกำรอิสระ
นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำรอิสระ
นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำร
นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ กรรมกำร
นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์
กรรมกำร
นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
กรรมกำร และผูช้ ่วยรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์
นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์
กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์ (รักษำกำรแทน)
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบ 1)
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ลงมติกำหนดกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั คือ นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ และ
นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ สองคนนี้ลงลำยมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ป ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
- มี ห น้ำที่ ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ัท และควบคุ มก ำกับดู แลให้ฝ่ำยบริ ห ำร
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและบรรลุผล
- คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรื อมอบอำนำจให้บุคคลอื่ นใดให้ดำเนิ นกิ จกำรของ
บริ ษ ัท ภำยใต้ก ำรควบคุ ม ของคณะกรรมกำรหรื อ อำจมอบอ ำนำจเพื่ อ ให้บุ ค คลดัง กล่ ำ วมี อ ำนำจตำมที่
คณะกรรมกำรเห็ นสมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเห็ นสมควร และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำ
ให้ผูร้ ับมอบอำนำจสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั
- อนุ ม ัติในหลักกำรจัด ทำโครงสร้ ำงองค์กร อ ำนำจบริ หำรองค์กร โดยให้ค รอบคลุม ทุ กรำยละเอี ยดกำร
คัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรฝึ กอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนบริ ษทั
- พิจำรณำกำรจัดสรร และอนุมตั ิงบประมำณประจำปี ที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรนำเสนอ
- ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิ นนโยบำย และแนวทำงบริ หำรงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่กำหนดเอำไว้ให้เป็ นไป
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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8.1.2.

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์ (รักษำกำรแทน)
นำยสำธิต จิรกุลสมโชค
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนปฏิบตั ิกำร
นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนบริ หำร และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล
ผูช้ ่วยรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์
นำยชำญเดช ปั้ นตระกูล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
- มีอำนำจควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับ
- พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ที่ ฝ่ำยบริ หำรจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิ รวมทั้งควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี ของแต่ละหน่วยงำน
- พิจำรณำประเมินกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกปั จจัยต่ำงๆ ไม่วำ่ จำก
ภำยในหรื อภำยนอกบริ ษทั
- มีอำนำจสั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยหรื อผลประโยชน์
ของบริ ษทั
- มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดซื้ อ และใช้จ่ำยเงิ นในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติของบริ ษทั ซึ่ ง
รวมถึ ง กำรอนุ มตั ิ กำรจัดซื้ อสิ นค้ำวัตถุดิบและบริ กำรอื่นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนิ นงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็ นตำมงบประมำณที่ ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ภำยในวงเงินที่ได้รับจำกกำรมอบอำนำจ
- ในกำรพิจำรณำจัดซื้อที่ดิน ให้มีกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
- พิจำรณำกำรนำสิ ทธิ และทรัพย์สินของบริ ษทั ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษทั ห้ำงร้ำน หรื อสถำบัน
กำรเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
- พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั ประกอบกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงินปั นผลประจำปี
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
- ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ตำมกำรให้อำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งอยู่
ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรอำจมอบอำนำจช่วงให้พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั มีอำนำจอนุมตั ิทำงกำรเงินเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลำยเรื่ องตำมที่ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำเห็ นสมควร อำนำจหน้ำที่ ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงอำนำจที่ ทำให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตน หรื อบุคคลที่ อำจมี
ควำมขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื อ อำจมี ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์อื่น ใด (ตำมข้อบังคับบริ ษทั และตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริ ษทั ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิ
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
รำยกำรที่ เป็ นไปตำมปกติ ธุรกิ จที่ มีก ำรกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่ งระบุ ไว้ในเรื่ องนโยบำยในกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันในอนำคต
8.2 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
8.2.1

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน มีรำยละเอียดดังนี้

รายชื่ อกรรมการ

เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดต่ างๆ (บาท)

ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รวม (บาท)

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่ าตอบแทน

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

โบนัสจ่ ายปี
2560 (บาท)

1. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ

345,000

80,000

225,000

331,750

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง

330,000

100,000

160,000

265,400

3. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

180,000

164,000

265,400

4. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

180,000

20,000

116,000

265,400

5. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี

270,000

45,000

128,000

265,400

6. นำยพัฒนำ สุคนธรักษ์

180,000

20,000

160,000

265,400

7. นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ*

135,000

20,000

120,000

60,000

8. นำยนริ นทร์ ตรี สุโกศล*

-

120,000

9. นำยสิ ริณฏั ฐ์ ชญำน์นนั ท์*

-

20,000

10. นำยไพศำล พิพฒั นกุล**

75,000

25,000

45,000
1,740,000

20,000

11. นำยวีระ ชินกนกรัตน์**
12. นำยประวิทย์ เตชะวิจิตร์**
รวม

150,000

20,000

44,000

265,400
265,400

260,000

44,000
80,000
1,381,000

2,189,550

หมำยเหตุ * กรรมกำรเข้ำระหว่ำงปี
** กรรมกำรออกระหว่ำงปี

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประกอบด้วย เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมกำรบริ ษทั
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หำรรวมเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,585,817.76 บำท
หมำยเหตุ ผูบ้ ริ หำร หมำยถึ ง ผูบ้ ริ หำรตำมนิ ยำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

รำยละเอียดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
8.2.2

ค่ำตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
-ไม่มี-

8.3 บุคลากร
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำททำงแรงงำนที่ สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มี
พนักงำนแบ่งตำมสำยงำนได้ดงั นี้
สายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ฝ่ ำยบริ หำร
2. ฝ่ ำยขำยตัวแทนจำหน่ำย
3. ฝ่ ำยขำยอุตสำหกรรมและเคมีเกษตร
4. ฝ่ ำยกำรตลำด
5. ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
6. ฝ่ ำยสำรสนเทศ
7. ฝ่ ำยจัดซื้อ
8. ฝ่ ำยบัญชี
9. ฝ่ ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
10. ฝ่ ำยเทคโนโลยี
11. ฝ่ ำยโลจิสติกส์
12. ฝ่ ำยวิศวกรรม
13. ฝ่ ำยผลิต
จานวนพนักงานรวม
เงินเดือน โบนัสและกองทุนสารองเลีย้ งชีพประจาปี 2560

4 คน
11 คน
16 คน
13 คน
13 คน
3 คน
5 คน
10 คน
6 คน
39 คน
35 คน
9 คน
155 คน
319 คน
137.24 ล้ านบาท

บุคลากร บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำน โดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่ำตอบแทนพนักงำนจะต้องเหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และ
กำรเติบโตของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำนตั้งแต่จดั ตั้งบริ ษทั โดยพนักงำน
จะจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริ ษทั จ่ำยเงินสมทบในอัตรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนักงำน
• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเพิ่มศักยภำพและประสิ ทธิ ภำพของบุคลำกรขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงจัดให้มีกำรอบรมภำยในองค์กร
และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนงำน มำตรฐำนวิชำชีพ หรื อตำม
เป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ทั้งใน
ส่วนงำนเทคนิค (Technical) สำยงำนวิชำชีพ (Prefessional) และกำรจัดกำรทัว่ ไป และเพื่อเสริ มสร้ำงศักยภำพใน
กำรปฏิบตั ิงำนและส่งเสริ มควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในสำยงำนของตน โดยแบ่งกำรฝึ กอบรมดังนี้
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
(1) พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
บริ ษทั จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมด้ำนเทคนิคและวิชำชีพทั้งหลักสูตรภำยในและนอกบริ ษทั ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิงำนของแต่ละบุคคล นอกจำกนี้ จะมีกำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภำพ และ
ระบบควำมปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนกำรผลิ ต เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจลักษณะกำรทำงำน และ
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เป็ นไปตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001, และ ISO 14001
(2) พนักงานระดับบริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเพิ่มศักยภำพและประสิ ทธิภำพของบุคลำกรขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงจัดให้มีกำรอบรมภำยในองค์กร
และกับองค์กรภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ เหมำะสมกับตำแหน่งงำนมำตรฐำนวิชำชีพ หรื อตำม
เป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมกับส่ งพนักงำนไปศึ กษำดูงำนต่ำงประเทศ เพื่อ
นำเอำควำมรู ้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มำพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อุตสำหกรรมและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในอนำคต
ในปี 2560 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนและฝึ กอบรมรวมทั้งสิ้น 0.57 ล้ำนบำท
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้ยดึ ถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยควำมโปร่ งใส และมี
จริ ยธรรมอันดี อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรปลูกฝังจิตสำนึ กให้พนักงำนมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งขัน สังคม
เพื่อนพนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ ง ทั้งนี้ นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ ดี ตลอดจนคู่มือจริ ยธรรมสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ได้ถูกเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ของ
บริ ษทั (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยสำมำรถเข้ำถึงได้ และในปี 2560 บริ ษทั ได้รับกำร
ประเมินกำรกำกับดูแลกิ จกำรบริ ษทั จดทะเบี ยน จำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งผลกำร
ประเมินบริ ษทั ได้รับคะแนนรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมำก” (4 ดำว) สำหรับกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริ ษทั ในปี 2560 โดยสรุ ปดังนี้
1. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ในควำมเป็ นเจ้ำของในกำรควบคุมบริ ษทั ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่แทนผูถ้ ือหุน้ และมีสิทธิในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษทั คณะกรรมกำร
บริ ษทั จึงส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน ตำมสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งได้แก่ กำรซื้ อขำย หรื อกำรโอนหุ ้น
กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิ จกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิ จกำรอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับทรำบ
กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่ วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมทั้ง
กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำมกรรมกำรในที่ประชุม นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนัก และให้ควำมสำคัญ
ถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นปี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ
10.00 น. โดยกำหนดสถำนที่ประชุม ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกำรคมนำคมสะดวกเพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือ
หุน้ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถำบันสำมำรถเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำเหตุผล
ควำมจำเป็ น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน พร้อม
ทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ประกำศลงหนังสื อพิมพ์รำยวัน ก่อน
วันประชุม และติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ม อบหมำยให้เลขำนุ กำรบริ ษทั ดำเนิ นกำรให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยมีสิทธิ ในกำรเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำในระหว่ำงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 - 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ งบริ ษทั
ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดั เจน และโปร่ งใส และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบผ่ำนตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรำยใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมเจ้ำหน้ำที่ และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ และเหมำะสม อีก
ทั้งใช้ระบบบำร์โค้ดเพื่ออำนวยควำมสะดวก และรวดเร็ วแก่ผมู ้ ำลงทะเบียน นอกจำกนี้บริ ษทั เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียน
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ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมงและต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็ จ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วม
ประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้บริ ษทั ได้
จัดทำหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถกำหนด ทิศทำงกำรออกเสี ยงลงคะแนนได้ตำมแบบที่กระทรวง
พำณิ ชย์กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีอำกรแสตมป์ ไว้บริ กำรให้ผถู ้ ือหุ ้นสำหรับผูถ้ ือหุ ้นที่รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกประธำนในที่ประชุม เปิ ดกำรประชุมแล้ว สำมำรถออก
เสี ยงลงคะแนนได้ในวำระที่อยู่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติและนับเป็ นองค์ประชุม ตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำ
ประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
เมื่อเริ่ มกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนกรรมกำรจะชี้ แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริ ษทั ได้แสดง
ขั้นตอนกำรนับคะแนน และแสดงกำรสรุ ปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม ในกำรลงคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ใช้ระบบบำร์ โค้ด เพื่อให้สำมำรถตรวจนับคะแนนได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งบริ ษทั ได้เก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพำะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นคัดค้ำน หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดี ในวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั ได้ขอให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีเข้ำร่ วมตรวจนับและยืนยัน
ควำมถูกต้องของคะแนนเสี ยง สำหรับผลกำรตรวจนับคะแนนในแต่ละวำระ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/คัดค้ำน งดออกเสี ยง ในทันที
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ใ นหนังสื อเชิญประชุม และมิได้
มีกำรเพิ่มวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ในกำรประชุมคณะกรรมกำรได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถำมคำถำม
เพิ่มเติม โดยมีประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนบัญชีกำรเงิน ร่ วม
ตอบคำถำม อย่ำงไรก็ตำมในกำรตอบคำถำมคณะกรรมกำร ได้ยึดถือควำมเท่ำเทียมของกำรให้ขอ้ มูลสำรสนเทศเป็ น
สำคัญ
ภำยหลัง เสร็ จ สิ้ น กำรประชุ ม เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ะเก็ บ บัต รลงคะแนนเสี ย งส ำหรั บ ทุ ก วำระเพื่ อ เป็ นหลัก ฐำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูบ้ ันทึ กรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งรำยงำน
กำรประชุมต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน หลังกำรประชุมเสร็ จสิ้ น นอกจำกนี้ บริ ษทั เผยแพร่ ภำพ
และเสี ยงของกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจสำมำรถรับชมย้อนหลังได้
2. นโยบายต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ำงชัดเจนและเป็ นธรรมในคู่มือจริ ยธรรม นโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งทั้งผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนบริ ษทั ทุกคนรับทรำบและได้ถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดมำโดยตลอด โดยกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำบริ ษทั ได้มีกำร
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของทุกกลุ่ม ดังนี้
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ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีบรรษัทภิบำล เชื่ อถือได้และแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิ จกำรให้มี
ฐำนะทำงกำรเงินที่มนั่ คงอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยยึดมัน่ ในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 พนักงำน
บริ ษ ัท ตระหนัก ดี ก ว่ำ พนัก งำนเป็ นปั จ จัย แห่ ง ควำมก้ำ วหน้ำ ของบริ ษ ัท จึ ง สนับ สนุ น กำรพัฒ นำควำมรู ้
ควำมสำมำรถให้พนักงำนทุกคน โดยกำรจัดอบรมทั้งภำยในและภำยนอกให้กบั พนักงำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำร
ดูแลสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำน ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อดูแลสิ ทธิของพนักงำน
มีกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่ เหมำะสมและเป็ นธรรม โดยได้จดั ให้มีสวัสดิ กำรค่ำรักษำพยำบำล สวัสดิกำรรถ
รับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงำน มีสโมสรชมรมต่ำงๆ เพื่อให้พกั ผ่อนหลังจำกเหน็ดเหนื่ อยจำกกำรปฏิบตั ิงำน อย่ำงไรก็
ตำม บริ ษทั มีกำรกำหนดดัชนี ช้ ีวดั ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และพนักงำนเป็ นประจำทุกปี เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กบั
พนักงำนที่ทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และบรรลุเป้ ำหมำย
ในกำรดำเนินธุรกิจให้บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดี โดยดัชนีช้ ีวดั ผลกำรดำเนินงำนประกอบด้วย กำรวัดผลจำกตัวเลขทำง
กำรเงิน และกำรวัดผลที่ไม่ใช่ตวั เลขทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ขึ้น เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้พนักงำนมีฐำนะมัน่ คงในระยะยำว
 ลูกค้ำ
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลิตภัณฑ์ และ
กำรบริ กำรต่ำงๆ ที่คุม้ ค่ำในด้ำนรำคำ คุณภำพ และควำมปลอดภัย โดยผ่ำนขั้นตอนวิเครำะห์จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ทั้งในด้ำน
เทคโนโลยีและกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม
 คู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อกำหนดของ
สัญญำและพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันจะทำให้
เจ้ำหนี้เกิดควำมเสี ยหำย
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อตกลง เงื่อนไขทำงกำรค้ำและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำงสัมพันธภำพและ
ควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ร่ วมกันพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริ กำร ไม่
เรี ยกรับหรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ
 คู่แข่ง
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ข้อบังคับของกำรแข่งขันอย่ำงเคร่ งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลับ หรื อทรัพย์สินทำง
ปั ญญำ และไม่ทำลำยชื่อเสี ยงและควำมสัมพันธ์กบั คู่แข่งทำงกำรค้ำ
 สังคม และชุมชน
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
เติบโตทำงธุรกิ จและกำรพัฒนำของชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึ งกำรรักษำขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ บริ ษทั ตั้งอยู่ นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะยึดมัน่ ปฏิ บตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี เคำรพกฎหมำยและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมและชุมชน
 สิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จึ งมีนโยบำยให้พนักงำนพึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
และมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และเพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพื่อ
รับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำหรับระบบบริ หำรสิ่ งแวดล้อม
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องนี้ โดยดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่ำงสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึง รวมทั้งทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำพลักษณ์ของบริ ษทั อย่ำงถูกต้อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ” ทำหน้ำที่ ติดต่อสื่ อสำรและให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั แก่ผลู ้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสำมำรถ
ติดต่อหน่วยงำนดังกล่ำวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรื อที่อีเมล์: ir@sherwood.co.th
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสซึ่ ง ระบุวิธีกำรและขั้นตอนใน
คู่มือ จริ ยธรรม นโยบำยและระเบี ยบข้อบังคับ โดยได้กำหนดช่ องทำงให้พนักงำน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้ง
เบำะแสกำรกระทำผิด ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะต่ำงๆมำยัง
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั โทร. 0-2320-2288
อีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
ทั้งนี้ หำกฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ได้รับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อเสนอแนะ เลขำนุกำรจะ
ดำเนิ นกำรรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำต่อไป ในปี 2560 บริ ษทั ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยน
หรื อกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดใดๆเลย
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบำย
บัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ
รวมทั้งยังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้วย
4. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรโดยกำร
แจ้งทุกท่ำนให้รับทรำบ บทบำทภำระหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะซึ่ งถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และรับทรำบกำรจัดทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีกำรซื้ อ
ขำย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ต ำมมำตรำ 59 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกวันที่ซ้ือ ขำย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั มีกำรแจ้งเตือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง นอกจำกนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรยัง
ได้รับทรำบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริ ษทั ได้กำหนดห้ำมผูบ้ ริ หำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในกระทำกำรใดๆ ซึ่ งเป็ นกำรขัดต่อ
มำตรำ 241 ของ พรบ.ดังกล่ำว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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รวมทั้งกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผูบ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ทรำบถึ งรำยกำรที่ มีควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ ยวกับรำยกำรที่ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงสม่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้ง
มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยกำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
(Arm’s Length Basis) โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล /
ควำมจำเป็ น ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ในวำระใดที่ กรรมกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่ ว มมื อ ให้ก รรมกำรปฏิ บัติต ำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทรำบ และงดออกเสี ย งหรื อ
ควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ
บริ ษัท ได้ก ำหนดเป็ นนโยบำย เพื่ อ เป็ นแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี จรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ตลอดจนข้อบังคับพนักงำนเกี่ยวกับกำรกำหนดไม่ให้นำเอกสำรหรื อข้อมูลของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อนำออกนอกบริ ษทั ก่อนได้รับอนุ ญำต รวมทั้งห้ำมนำข้อมูลงบกำรเงิ นหรื อ
ข้อมูลอื่นที่รับทรำบเปิ ดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบกำรเงินหรื อข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดดังกล่ำวถือเป็ นกำร
กระทำผิดวินยั ของบริ ษทั
5. การป้องกันการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิ จอย่ำงมีคุณธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ซึ่งบริ ษทั ได้มีนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และประชำสัมพันธ์ให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ ห ำร และพนักงำนรั บ ทรำบ เพื่ อ ยึด ถื อ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บัติ ทั้ง นี้ ในปี 2560 บริ ษ ัท ได้ล งนำมประกำศ
เจตนำรมณ์เข้ำเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตของภำคเอกชน พร้อมทั้ง บริ ษทั ได้จดั อบรมให้ควำมรู ้กบั
พนักงำนของบริ ษทั ในเรื่ อง หลักเกณฑ์พ้ืนฐำนของหลักกำรปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และเรื่ องกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงและกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
6. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยให้ฝ่ำยบริ หำรจัดทำ คู่มือจริ ยธรรม นโยบำย และระเบียบข้อบังคับพนักงำน เพื่อ
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรทำงำน สำหรับพนักงำนที่เข้ำใหม่ในแต่ละปี จะได้รับคู่มือดังกล่ำวตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มงำนกับ
บริ ษทั ทันที เพื่อให้พนักงำนใหม่ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรณยำบรรณธุรกิ จ และสำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ห ลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร คู่มือจริ ยธรรม นโยบำย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน
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มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็ นและตัดสิ นใจ และให้ควำมเห็ นชอบในเรื่ องต่ำงๆ โดยคำนึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร 7 ท่ำน ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร 2 ท่ำน
บริ ษทั มี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำณำค่ำตอบแทนคัดเลือกกรรมกำรจำกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็ นผู ้
มีคุณธรรม และมีประวัติกำรทำงำนที่ ไม่ด่ำงพร้อย โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรทุกชุดไว้อย่ำงชัดเจน และมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในฐำนะหัวหน้ำคณะฝ่ ำยจัดกำร ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีหน้ำที่ดูแลกำรดำเนินธุรกิจบริ หำรกิจกำรงำนของบริ ษทั และกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับกำรเลือกตั้ง
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วมตัดสิ นใจใน
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้กำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมำส เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ ง
จดหมำยเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทรำบเรื่ อ ง เพื่ อ พิ จ ำรณำล่ ว งหน้ำ อย่ำ งน้อ ย 1 สั ป ดำห์ ต ำมระยะเวลำที่ ก ฎหมำยก ำหนด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบภำรกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิ ยม แผนธุรกิ จ และงบประมำณประจำปี
ของบริ ษทั เป็ นประจำในช่วงสิ้ นปี เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนในปี ถัดไป อีกทั้งในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกครั้ง คณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เพื่อทบทวนทิศทำง และนโยบำยให้
เป็ นไปตำมที่ วำงไว้อยู่เสมอ นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่
ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ พร้อมทั้งสำมำรถเสนอเรื่ อง
เพิ่มเติมในวำระกำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้โดยเปิ ดเผย ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่ งให้ประธำนกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่ อรั บรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครั้ ง
ถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้อง
มำกที่สุดได้
รำยงำนกำรประชุมที่ ได้รับกำรรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้นอ้ำงอิง
ในปี 2560 ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 9 ครั้ง โดยองค์ประชุมในกำรลงมติไม่นอ้ ยกว่ำ 2
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยจัดกำร
เพื่อให้มีทิศทำงตำมที่ คณะกรรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดภำรกิ จ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฏิ บตั ิงำนและงบประมำณ
ประจำปี โดยให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
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นอกจำกนี้ ในกรณี ที่กรรมกำรท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องส่ งสำเนำรำยงำน
กำรถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้กบั เลขำนุกำรบริ ษทั
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้แต่งตั้งบุคลำกรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำน
ของบริ ษทั ดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร และแจ้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยงำน
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์
บริ ษทั กำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน คุณสมบัติของกรรมกำรต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ
และ
1. บรรลุนิติภำวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
คณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนินงำนที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบทำนและให้
คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อทำหน้ำที่ดงั กล่ำว และรำยงำนผล
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยในปั จจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดชัดเจน
และเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู ้ควำม
เข้ำใจ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนบัญชี หรื อกำรเงิน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และมีประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นกรรมกำรอิ สระ โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมี กำร
ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
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ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนทั้งคณะตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ และเพิ่มประสิ ทธิ ผลกำรทำงำน
สำหรั บ กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรถู กประเมิ น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งกำรประเมินจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ แผนงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งผลกำรประเมินจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และสวัสดิกำร
ระยะยำวของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรต่อไป
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ัท มี ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และมี ก ระบวนกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดี ยวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำหรับกำรอนุ มตั ิ โดย
ค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็ นเบี้ยประชุมเมื่อมีกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และค่ำตอบแทนรำยเดือน กรรมกำรที่
เป็ นสมำชิ กของคณะอนุ กรรมกำรก็จะได้ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ ของคณะอนุ กรรมกำรด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุมเมื่อเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ได้จ่ำยไปเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,720,550 บำท โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในรำยงำน
ประจำปี และแบบ 56-1
• ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยของบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
การพัฒนาและส่ งเสริมความรู้ ให้ กบั กรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนมีโอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญ
ต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บัติหน้ำที่ กรรมกำร โดยเข้ำร่ วมอบรมหลักสู ตร Audit
Committee Program (ACP), หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP),
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ซึ่งจัดโดย
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่กำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึงหลักสูตรต่ำงๆ ที่สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทยจะจัดขึ้น
อีกต่อไปในอนำคต
การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่จะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล
และมี ก ำรสอบทำนกำรบริ ห ำรงำนได้อย่ำ งโปร่ ง ใส ประธำนกรรมกำรเป็ นผูน้ ำ และเป็ นผูค้ วบคุ ม กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยกำรสนับสนุนและผลักดันให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกำรประชุม เช่น กำรตั้งคำถำมที่สำคัญต่ำงๆ หำรื อ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำร
ผ่ำนทำงกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล
และมี กรรมกำรผูจ้ ัด กำรเป็ นหัวหน้ำของฝ่ ำยจัด กำร กรรมกำรผูจ้ ัด กำรได้รั บ มอบอ ำนำจให้บ ริ ห ำรงำนอย่ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ ตำมอำนำจหน้ำที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่ำอำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ ำย
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จัดกำร ได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนไม่กำ้ วก่ำยต่อกัน นอกจำกนี้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรที่บริ ษทั อื่นๆ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพสูงสุด
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรดำเนิ นงำน กำรเงิน กำรปฏิบตั ิงำน และ
กำรกำกับดูแล มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิตำมระดับต่ำงๆ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำม โดยบริ ษทั ได้
จ้ำงบริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในกำรปฏิบตั ิงำนของระบบดังกล่ำว ตลอดจน
ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่กำหนดอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล มีควำมเป็ นอิสระในกำร
ปฏิบตั ิงำน สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ และบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้น โดยให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและควำมผิดปกติที่มีนยั สำคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำบริ ษทั มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีรำยชื่อและขอบเขตอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
9.2.1.

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่ องสำคัญในระหว่ำง
กำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
- สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล
- สอบทำนให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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- พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำง และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยคำนึ งถึง
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนสอบบัญชีน้ นั รวมถึง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
- พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.2.2.
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
ชื่ อ-นามสกุล
1. นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ก ำหนดวิ ธี ก ำรในกำรสรรหำบุ ค คลที่ เ หมำะสมมำเป็ นกรรมกำร กรรมกำรผู ้จัด กำร ที่ ป รึ กษำ และ
คณะกรรมกำรชุ ด ต่ ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท แต่ ง ตั้ง โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ชื่ อ เสี ย ง
ประสบกำรณ์ และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั และเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจำรณำ
- เสนอแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ที่ ปรึ กษำ และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงเป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน หรื ออุตสำหกรรมอื่นที่
มีขนำดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรำยงำนประจำปี
- ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่ งต้องสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในกำรทำธุรกิจของบริ ษทั
- ดูแลให้มีแผนผูส้ ื บแทนตำแหน่งผูบ้ ริ หำรระดับสู งในตำแหน่งที่เฉพำะเจำะจง มีรำยชื่อผูท้ ี่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะ
ได้รับกำรพิจำรณำ และมีกำรทบทวนอยูเ่ สมอ
- ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องกำรพิจำรณำเงินเดือนหรื อผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผูบ้ ริ หำรระดับสูง
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้ บริ ษทั มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดย
คณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือกประธำนกรรมกำร และอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
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ตำแหน่ งอื่นที่เห็ นเหมำะสมด้วยก็ได้ และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ใน
รำชอำณำจักร
การแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
วิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเป็ นกรรมกำรบริ ษทั นั้นจะต้องผ่ำนคณะกรรมกำรกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่ำนขั้นตอนที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลไป
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตำมล ำดับ ลงมำเป็ นผูไ้ ด้รั บ กำรเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมกำรเท่ ำ จ ำนวน
กรรมกำรที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธำนออกเสี ยงชี้ขำด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำม (1/3)
โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกเป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่ งในสำม
(1/3) กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำดคุณสมบัติ
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด (4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออก (5) ศำลมี
คำสัง่ ให้ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึง
บริ ษทั กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
4. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ได้เพียงเท่ำวำระที่ ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ ตนแทน มติของคณะกรรมกำร
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสี ยง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริ ษทั ที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
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9.4 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรป้ องกันกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ดังนี้
- ให้ ค วำมรู ้ แ ก่ ก รรมกำรรวมถึ ง ผู ้บ ริ ห ำรฝ่ ำยต่ ำ งๆ รั บ ทรำบเกี่ ย วกับ หน้ำ ที่ ที่ ต ้อ งรำยงำนกำรถื อ ครอง
หลักทรั พย์ของตน คู่ส มรส และบุ ตรที่ ไม่บรรลุนิติภ ำวะ รวมถึ งบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
- ก ำหนดให้ผู ้บ ริ ห ำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต ำมมำตรำ 59 ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด โดยให้จดั ส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั เพื่อเก็บเป็ นหลักฐำน
- ดำเนินกำรส่งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรื อ
ข้อมูลภำยในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- ระเบี ย บและวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรก ำหนดห้ ำ มพนั ก งำนบริ ษัท เปิ ดเผยควำมลับ ของบริ ษัท แก่
บุคคลภำยนอก หรื อใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ในบริ ษทั แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
และกำหนดบทลงโทษทำงวินยั หำกมีกำรฝ่ ำฝื น
9.5 ค่ าสอบบัญชี
• ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี ที่ผำ่ นมำเป็ นจำนวน
เงินรวม 1,250,000 บำท
• ค่ าบริการอื่น
-ไม่มี-
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่ำ กำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ จะนำไปสู่ องค์กรที่ แข็งแกร่ ง และเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องพัฒนำ
องค์กรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น พนักงำน
ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง รัฐบำล ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบริ ษทั จึงได้สนับสนุนกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร สำหรับรำยละเอียด ได้แสดงไว้ในรายงานความยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้แนวทำงกำร
รำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.sherwood.co.th
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้
บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดในกำร
บริ หำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นกับ
บริ ษทั กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิ น กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรกำกับกำรดูแลกำรปฏิ บตั ิงำน เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงสุดได้ในระยะ
ยำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้พยำยำมส่ งเสริ มและผลักดันให้บริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิงำน
ให้เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของกฎหมำย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลเสี ยหำยต่อบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษทั ทั้ง นี้ ก รรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ ำ นได้เ ข้ำร่ วมประชุ ม โดยสำมำรถสรุ ป
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1.

องค์ กรและสภาพแวดล้อม
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ถูกกำหนดขึ้นมำอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน และมีควำมเป็ นไปได้ ทั้งนี้ บริ ษทั มี
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร มีสำยกำรบังคับบัญชำ และกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิ ตลอดจนหน้ำที่อย่ำงชัดเจนตำมแต่ละ
ลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อกำรดำเนิ นงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ และมีขอ้ กำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ ำยบริ หำร
และพนักงำน ปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิ จกำร อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้
สื่ อสำรคู่มือจริ ยธรรมและจรรณยำบรรณให้พนักงำนทุกคนนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ โดยเน้นย้ำในเรื่ องของควำม
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสำคัญ
2. การบริหารความเสี่ยง
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั กระทำโดยกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็ นปั จจัยภำยใน
และปั จจัยภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะทำงำนซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำรในแต่ละหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง จะวิเครำะห์พิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ ยงต่ำงๆ และกำหนดขอบเขตควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั อย่ำงชัดเจน
เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และต่อเนื่อง
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3.

การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั มีกิจกรรมกำรควบคุมโดยใช้ดชั นีวดั ผลกำรปฏิบตั ิงำน (KPI) มำเป็ นเครื่ องมือในกำรวำงแผนและควบคุม
มี กำรแบ่ งแยกหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่ งกันและกัน มี กำรจัดทำคู่ มือกำรกระจำยอ ำนำจเพื่ อกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรจัดทำเอกสำรที่เอื้ออำนวยให้มี
กำรแบ่งส่วนและบุคคลผูร้ ับผิดชอบหำกมีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึ้น มีกำรดูแลป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้สูญหำยหรื อ
นำไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม มีมำตรกำรป้ องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีกำหนด
วิธีกำรเพื่อให้แน่ ใจว่ำบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง มีมำตรกำรที่ รัดกุมเหมำะสม ในกรณี ที่
บริ ษทั มีกำรทำธุรกรรมกับกรรมกำรเพื่อป้ องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตอ้ งผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมตั ิโดยกรรมกำรอิสระ
และผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำธุรกรรมตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั จัดให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิ บตั ิงำนอย่ำงเพียงพอ เพื่อช่วยให้กำรตัดสิ นใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ ห ำรอยู่บ นพื้ นฐำนของข้อมู ลที่ เพีย งพอ ถูก ต้อ ง และเชื่ อ ถื อได้ รำยงำนกำรประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรมีกำรบันทึกสรุ ปควำมเห็ นของกรรมกำร เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำงๆ ถูกจัดเก็บไว้
อย่ำงครบถ้วนและเป็ นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตำมนโยบำยบัญชี ตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และเหมำะสมกับ
ลักษณะธุรกิจ
5.

ระบบการติดตาม
บริ ษทั จัดให้มีกำรกระบวนติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิจที่ได้ต้ งั ไว้เป็ น
รำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในมีข้ ึนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยในต้อง
จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจพบข้อบกพร่ องอันเป็ น
สำระสำคัญ จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอันควร รวมถึงกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ปรับปรุ งข้อบกพร่ องดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั คื อ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบงบกำรเงิ นประจำปี 2560 ได้ให้
ควำมเห็นในด้ำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในว่ำ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2560 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเพื่อแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินนี้ แสดงฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนิ นงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่เพียงใดนั้น สำนักงำนได้
ประเมินระบบบัญชี และกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยกำรทำควำมเข้ำใจระบบและสภำพแวดล้อมกำรควบคุ ม
ภำยใน รวมทั้งกำรสุ่ มตัวอย่ำงเพื่อทดสอบกำรปฏิ บตั ิตำมระบบต่ำงๆ ซึ่ งสำนักงำนไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที่ เป็ น
สำระสำคัญ ที่ จะมี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ในกำรแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแต่งตั้งให้ บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จำกัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่
สำหรับหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยได้มีคุณ กรกช วนสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวแล้ว ทั้งนี้ ขอ้ มูลรำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ 3
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำร บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำนโดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยชนิ นทร์ เย็นสุ ดใจ และ
ชินวัฒน์ อัศวโภคี เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมตำมวำระจำนวน 8 ครั้ง โดยมี ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร
ระดับสูงทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เข้ำร่ วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสำระสำคัญดังนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี พ.ศ. 2560 ของบริ ษทั ก่อน
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ เพื่อ
ประโยชน์ของนักลงทุนและผูใ้ ช้งบกำรเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยบริ หำร ฝ่ ำยบัญชี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น รับทรำบข้อสังเกตของแต่ละฝ่ ำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุ งต่ำงๆ ที่กระทบต่องบกำรเงิน ที่เป็ น
สำระสำคัญ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนนโยบำยทำงบัญชีกำรเงิน ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทบทวนนโยบำย และกำรปฏิบตั ิทำงด้ำนบัญชี กำรประมำณกำร และกำหนดตัวชี้วดั
ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2560 รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บริ ษทั มี
ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ดี มี ประสิ ทธิ ภำพ โดยสอดคล้องกับควำมเสี่ ยง และลักษณะของธุ รกิ จ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่ งกำหนดบนพื้นฐำนของกำรตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นหลัก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนกำกับดูแล นอกจำกนั้น ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษทั ไม่มีรำยกำรที่กระทบต่อบริ ษทั ที่เป็ นสำระสำคัญ และได้รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจ ำรณำเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ป ระจ ำปี 2561 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 และ/หรื อนำงสำวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 และ/หรื อนำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730 แห่ งบริ ษทั สำนักงำน อี
วำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่ ง ตำมรำยชื่ อ ข้ำ งต้น เป็ นผู ้มี คุ ณ สมบัติ แ ละเหมำะสมเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี จึ งได้น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่ำตอบแทนเป็ นจำนวน 1,300,000 บำท
โดยไม่มีค่ำบริ กำรอื่นๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้พิจำรณำและอนุมตั ิต่อไป
(ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(นำยชนินทร์ เย็นสุดใจ)
กรรมกำรตรวจสอบ

(นำยชินวัฒน์ อัศวโภคี)
กรรมกำรตรวจสอบ
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
12. รายการระหว่ างกัน
ในระหว่ำงปี 2560 - 2558 บริ ษทั มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ระบุไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และ 2558 โดยมีรำยละเอียดตำมประเภทรำยกำรดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ (ล้านบาท) ความจาเป็ นในการทารายการ
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

นโยบายการกาหนดราคา / ความเห็น

กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เวนเจอร์
โฮลดิง้ จากัด :
1. บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) (TOA)

รำยได้จำกกำรขำย

444

412

406

- เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่คือ
ถืออยูร่ ้อยละ 69.41 ของ
บริ ษทั

ลูกหนี้กำรค้ำ

96.74

87.85

72.32

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
TOA ซื้ อผลิ ตภัณฑ์จำกบริ ษทั
เพื่อไปกระจำยต่อตำมร้ ำนค้ำ
เครื่ องมื อ และวัส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง
ปลีก-ย่อย ทัว่ ประเทศ

- มีผบู้ ริ หำรจำก TOA เป็ น
กรรมกำรบริ ษทั 2 ท่ำน

เป็ นรำคำขำยถึ งผูแ้ ทนจำหน่ ำยซึ่ งเท่ำกันทุกรำย
ยกเว้น ผลิ ตภัณฑ์ก ลุ่ มเชนไดร้ ท์สเตดฟำสและ
เชนไดร้ ทร์ ักษำเนื้ อไม้ที่ TOA ซื้ อจำกบริ ษทั ใน
รำคำต่ ำ กว่ ำ ที่ ข ำยให้ ก ับ รำยอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นตำม
โครงสร้ำงรำคำเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยงั เป็ น
กิ จกำรของบริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จำกัด
จำกกำรที่ TOA เป็ นผูเ้ ปิ ดตลำดให้กบั ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทนี้ และมียอดขำยสู งที่สุด
สำหรับส่ วนลด TOA ได้รับส่ วนลดเป้ ำกำรขำย
(Target Rebate) ส ำหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม เชน
ไดร้ทส์ เตดฟำสและเชนไดร้ ทส์ เปรย์ในสัดส่ วน
สู งกว่ำผูแ้ ทนจำหน่ ำยรำยอื่ น โดยมี เป้ ำกำรขำย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส่ วนลดที่ สู งกว่ ำ รำยอื่ น เช่ น กั น
เนื่ องจำกเป็ นผูแ้ ทนจำหน่ ำยที่ มีปริ มำณกำรซื้ อ
สูงที่สุด

2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

ค่ำใช้จ่ำย

- เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือ
หุ้นของบริ ษทั ในสัดส่วน
ร้อยละ 0.16

ค่ำที่ปรึ กษำ

-

0.24

0.24

123

103

67

2

2

-

21.20

52.41

27.97

เพื่อให้คำปรึ กษำด้ำนกำรเงิน

20,000 บำทต่อเดื อนสำหรับให้เวลำกำรทำงำน
เดือนละประมำณ 10 ชัว่ โมง สัญญำมีอำยุ 1 ปี
บริ ษ ัท สำมำรถต่ อ อำยุ สั ญ ญำได้โ ดยแจ้ง ให้ ที่
ปรึ กษำทรำบล่ ว งหน้ ำ เป็ นลำยลั ก ษณ์ อ ัก ษร
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่สญ
ั ญำสิ้นสุ ดลง

เป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติ โดยที่
เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสตรำเลเซี ย
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์จำกบริ ษทั เพื่อไป
กระจำยต่ อ ให้ ก ับ ร้ ำ นค้ ำ และ
ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยในประเทศ
ออสเตรเลีย

เป็ นรำคำขำยตำมฐำนรำคำเดิ ม ที่ บ ริ ษัท เคย
ส่งออกไปขำยให้ลูกค้ำในต่ำงประเทศ

- เป็ นกรรมกำรของ TOA
บริษทั ย่อย
(อัตราส่ วนร้ อยละ 50):
1. บริ ษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล
ออสตรำเลเซีย จำกัด

รำยได้จำกกำรขำย

- บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 50

ลูกหนี้กำรค้ำ

- มีกรรมกำรร่ วมกัน

รำยได้อื่น
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Credit term 120 วันเและหำกได้รับชำระจำก
ลู กค้ำต่ำงประเทศเร็ วก็ให้รีบชำระเข้ำมำให้กบั
บริ ษทั ก่อน

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
12.1 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้ร่วมพิจำรณำและมีมติเป็ นเอกฉันท์วำ่ ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต จะต้องมีกำรจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ
รำยกำรระหว่ำงกัน และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกัน
เป็ นไปอย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั เป็ นหลัก ทั้งนี้กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรำยกำรดังกล่ำว
12.2 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภำคม 2547 มีมติกำหนดมำตรกำรอนุมตั ิรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เกิดขึ้นเป็ น
ปกติและต่อเนื่อง และรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว โดยมีข้ นั ตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นปกติ
รำยกำรค้ำที่เป็ นปกติธุรกิจ เช่น กำรขำยผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็ นต้น เป็ นรำยกำรที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่ องในอนำคต ดังนั้น บริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมลักษณะ
กำรค้ำโดยทัว่ ไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยคำนึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และนำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู ้
พิจำรณำอนุมตั ิในหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว
2. รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครั้งคราว
รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว เช่น กำรกูย้ มื เงินจำกกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น กำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรจำก
บริ ษ ัทที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น บริ ษ ทั จะจัด ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็ นไปตำมเงื่อนไขรำคำหรื ออัตรำดอกเบี้ ยที่เหมำะสม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น บริ ษทั จะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชำญอิสระหรื อ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำว ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระจะนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรของคณะกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุ ้น
แล้วแต่กรณี ตำมแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ และข้อ บังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้ง นี้ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท จะท ำกำรสุ่ ม ตรวจรำยกำรที่ เ กิ ด ขึ้ น และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมประจำงวดเพื่อพิจำรณำ นอกจำกนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันที่เกิดขึ้นไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ผู้สอบบัญชี
นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชีได้ให้ควำมเห็ นในรำยงำนกำรตรวจสอบ/สอบทำน งบกำรเงิ น แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวำคมของปี 2558 - 2560 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่
ละปี ของบริ ษทั แบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ส่วนที่ 3 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบำท
31 ธันวาคม 2558

233,941
164,341
165,219
185,096
19,769
768,367

21.35%
15.00%
15.08%
16.90%
1.80%
70.14%

136,120
102,989
169,015
191,336
5,218
604,679

14.47%
10.94%
17.96%
20.33%
0.55%
64.26%

106,041
62,244
140,547
191,752
3,528
504,112

12.43%
7.30%
16.48%
22.48%
0.41%
59.10%

313,382
8,644
4,142
962
327,130
1,095,498

28.61%
0.79%
0.38%
0.09%
29.86%
100.00%

321,938
9,319
3,781
1295
336,333
941,012

34.21%
0.99%
0.40%
0.14%
35.74%
100.00%

334,001
10,416
3,680
774
348,871
852,983

39.16%
1.22%
0.43%
0.09%
40.90%
100.00%

215,737
22,894
9,680
248,310

19.69%
2.09%
0.88%
22.67%

185,555
16,014
7,177
208,747

19.72%
1.70%
0.76%
22.18%

187,950
16,107
4,677
208,734

22.03%
1.89%
0.55%
24.47%

18,039
18,039
266,349

1.65%
1.65%
24.31%

15,168
15,168
223,914

1.61%
1.61%
23.80%

15,279
15,279
224,014

1.79%
1.79%
26.26%

150,000
87,600
15,000
565,784
3,331
821,715
7,433
829,148

13.69%
8.00%
1.37%
51.65%
0.30%
75.01%
0.68%
75.69%

150,000
87,600
15,000
456,324
2,790
711,714
5,383
717,097

15.94%
9.31%
1.59%
48.49%
0.30%
75.63%
0.57%
76.20%

150,000
87,600
15,000
369,177
7,052
628,829
140,073
628,969

17.59%
10.27%
1.76%
43.28%
0.83%
73.72%
0.02%
73.74%

1,095,498

100.00%

941,012

100.00%

852,983

100.00%

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558
หน่วย : พันบำท

ปี 2560
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาท)

ปี 2559

ปี 2558

1,385,391
2,860
1,388,251

99.79%
0.21%
100.00%

1,235,174
3,211
1,238,385

99.74%
0.26%
100.00%

1,141,820
2,183
1,144,003

99.81%
0.19%
100.00%

863,302
196,195
106,276
1,165,773
222,478
43,328
179,151
176,960
2,191
179,151
1.18
150
1

62.19%
14.13%
7.66%
104.34%
19.91%
3.12%
12.90%
12.75%
0.16%
12.90%

758,891
179,416
104,858
1,043,165
195,220
38,764
156,455
154,923
1,532
156,455
1.03
150
1

61.28%
14.49%
8.47%
93.37%
17.47%
3.13%
12.63%
12.51%
0.12%
12.63%

727,102
164,647
97,076
988,825
155,178
31,992
123,186
122,071
1,115
123,186
0.81
150
1

63.56%
14.39%
8.49%
88.50%
13.89%
2.80%
10.77%
10.67%
0.10%
10.77%

ส่วนที่ 3 หน้ำ 3

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559, 2558
ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุนที่เกิดจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
กาไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงิดสดจ่ายซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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ปี 2559

หน่วย: พันบำท
ปี 2558

222,478

195,220

155,178

23,290
1,313
591
(1,066)
37
(1,356)
6
4,208

23,463
1,271
(756)
615
753
(581)
34
2,067

22,864
1,257
(131)
420
206
(239)
(469)
2,326

249,501

222,086

181,412

3,207
7,305
(14,488)
333

(27,716)
(199)
(1,690)
(521)

9,808
(48,625)
5,061
(114)

31,370
6,180
(1,337)
282,072

(4,085)
2,500
(2,179)
188,196

24,717
(167)
(485)
171,607

(40,550)
241,522

(38,958)
149,238

(24,094)
147,513

(59,997)
57
(16,017)
(638)
(76,595)

(40,164)
682
(11,191)
(175)
(50,847)

(48,000)
415
(22,516)
0
(70,101)

(67,506)
(67,506)

(67,484)
(67,484)

(66,000)
(66,000)

400
97,821
136,120
233,941

(827)
30,079
106,041
136,120

3,004
14,415
91,626
106,041

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558
ปี 2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
3 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
4 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
6 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
7 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
8 ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
9 Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
10 อัตรากาไรขั้นต้น (%)
11 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
12 อัตรากาไรสุทธิ (%)
13 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
14 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
16 อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
17 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
18 อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
19 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น (Per Share Analysis)
20 จานวนหุน้ (พันหุน้ )
21 ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท)
22 มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
23 กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio)
24 สินทรัพย์รวม (%)
25 หนี้สินรวม (%)
26 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (%)
27 รายได้จากการขาย (%)
28 ต้นทุนขาย (%)
29 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (%)
30 กาไรสุทธิ (%)
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ปี 2559

ปี 2558

3.09
2.27
8.29
44.03
4.59
79.58
4.00
91.21
32.39

2.90
1.96
7.98
45.74
3.96
92.13
4.09
89.25
48.62

2.42
1.48
7.71
47.32
4.34
84.16
3.87
94.35
37.13

37.69%
16.06%
12.77%
22.89%

38.56%
15.81%
12.54%
23.11%

36.32%
13.59%
10.69%
20.37%

17.38%
42.69%
1.26

17.27%
35.00%
1.31

15.11%
34.99%
1.34

0.32
N/A
63.57%

0.31
N/A
43.57%

0.36
N/A
55.30%

150,000
1
5.53
1.18

150,000
1
4.78
1.03

150,000
1
4.19
0.81

16.42%
18.95%
15.63%
12.16%
13.76%
6.40%
14.22%

10.32%
-0.04%
14.01%
8.18%
4.37%
8.62%
26.91%

11.81%
15.25%
10.64%
2.56%
-4.96%
7.50%
38.97%

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 เศรษฐกิ จ ไทยขยำยตัว ร้ อ ยละ 3.9 ปรั บ ตัว ดี ข้ ึ นจำกกำรขยำยตัว ร้ อ ยละ 3.3 ในปี 2559 ทั้ งนี้
ปั จจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจไทยโดยรวมดีข้ ึนจำกกำรขยำยตัวเร่ งขึ้นของกำรบริ โภคภำคเอกชน กำรขยำยตัวใน
เกณฑ์สูงของกำรส่งออก และกำรขยำยตัวต่อเนื่องของกำรลงทุนภำคเอกชน อย่ำงไรก็ตำม แม้เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560 จะดีข้ ึนกว่ำปี 2559 ที่ผำ่ นมำ แต่กำรใช้จ่ำยซื้ อสิ นค้ำไม่คงทนกลับขยำยตัวเพียงร้อยละ 1.8 สอดคล้อง
กับกำรขยำยตัวของตลำดผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในครัวเรื อนที่ขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.2
สำหรับผลประกอบกำรของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ในรอบปี 2560 ที่ผำ่ นมำ นับว่ำประสบ
ควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี บริ ษทั มียอดขำย 1,385 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 150.22 ล้ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 12.16 และมีกำไรสุทธิจำนวน 176.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 22.04 ล้ำนบำท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 14.23 คิดเป็ นกำไรต่อหุน้ สูงถึง 1.18 บำท ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั มำ ตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำ
ในเรื่ องกำรกำจัดปลวกของบริ ษทั โดยบริ ษทั ยังคงครองส่ วนแบ่งกำรตลำดสเปรย์กำจัดปลวกมำกกว่ำร้อยละ
90 ของมูลค่ำตลำดรวม
(1) รายได้ จากการขาย
ในปี 2560 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยรวมทั้งสิ้น 1,385.39 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 จำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่ มีรำยได้จำกกำรขำย 1,235.17 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษำเนื้ อไม้จำนวน
118.54 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.56 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มกำจัดแมลง
จำนวน 1,032.39 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.52 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มทำ
ควำมสะอำดจำนวน 192.99 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.93 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จำนวน 41.46 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.99 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศเท่ำกับ 1,188 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 119 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.13 กำร
เพิ่มขึ้นของยอดขำยในประเทศเป็ นผลมำจำกกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกำรกระจำยสิ นค้ำในห้ำงโมเดิร์นเท
รดและร้ำนสะดวกซื้ อที่ดีข้ ึน สำหรับรำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเท่ำกับ 197 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 31 ล้ำน
บำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67 ปั จจัยสำคัญที่ทำให้รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นมำกเป็ นผลมำจำก
กำรขยำยตลำดเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มมำกขึ้น
(2) รายได้ อื่น
บริ ษทั มีรำยได้อื่น เท่ำกับ 2.86 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 0.35 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10.9 โดยมี
สัดส่วนต่ำกว่ำร้อยละ 1 ของรำยได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่งเป็ นรำยได้ดอกเบี้ยรับจำกกำรลงทุนระยะสั้น รำยได้
จำกกำรขำยเศษวัสดุ กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน และกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
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(3) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขำยหลักของบริ ษทั ได้แก่ตน้ ทุนของวัตถุดิบซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 80 ของต้นทุนขำยรวม โดยมีตน้ ทุนขำย
อื่นๆ ได้แก่ ค่ำแรงงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ และรำยกำรของแถมที่ใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยเป็ นต้น วัตถุดิบที่มี
มูลค่ำสูงที่สุดได้แก่บรรจุภณั ฑ์ รองลงมำคือสำรออกฤทธิ์ เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบ
นำเข้ำ และสำรทำละลำย (Solvent) ในปี 2560 วัตถุดิบ 3 ประเภทมีสดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 47.19 ร้อยละ 37.09
และร้อยละ 15.72 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตำมลำดับ
ต้นทุนรำคำวัตถุดิบประเภทสำรออกฤทธิ์เข้มข้นมีควำมผันผวนค่อนข้ำงต่ำคือบริ ษทั สำมำรถเลือกซื้อจำกหลำย
แหล่งทั้งแหล่งที่มีรำคำสู งแต่มีกำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงด้ำนเทคนิ ค (Technical data) อย่ำงเช่น ยุโรป และญี่ปุ่น
และจำกแหล่งที่มีรำคำต่ำได้แก่ จีนและอินเดีย ซึ่ งมีขอ้ มูลสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิ คน้อย ในปี 25560 บริ ษทั มี
อัตรำส่วนต้นทุนขำยที่ร้อยละ 62.31 บริ ษทั มีตน้ ทุนขำยเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่เพิ่มขึ้น และรำคำวัตถุดิบ
สำรกำจัดแมลงที่ เพิ่มสู งขึ้น ประกอบกับมีกำรจัดโปรโมชัน่ รำยกำรแถมสิ นค้ำพ่วงกับสิ นค้ำปกติเพิ่มมำกขึ้น
ทำให้บริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 38.56 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 37.69 ในปี
2560
บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2560 และปี 2559 เท่ำกับ 196.19 ล้ำนบำทและ 179.42 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2560 สู งกว่ำงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.35 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำโฆษณำและ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยเพื่อโปรโมทสิ นค้ำใหม่ และกระตุน้ กำรขำยในตลำดต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ หำรเพิ่มขึ้น 1.42 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.35 เนื่องจำกจำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรเติบโต
ของยอดขำยในอนำคต
(4) กาไร
กำไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2560 และปี 2559 เท่ำกับ 176.96 ล้ำนบำท และ 154.92 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำ
กำไรสุ ทธิ ร้อยละ 12.77 และ 12.54 ตำมลำดับ กำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 22.04 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22
กำไรสุ ทธิ ปรับเพิ่มขึ้นมีสำเหตุมำจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นมำกประกอบกับอัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรที่มี
สัดส่วนลดลงจำกปี ก่อน
(5) อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 23.11 เป็ นร้อยละ 22.89 มีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ลดลงของอัตรำส่ วนกำรหมุนของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจำกร้อยละ 1.31 ในปี 2559 มำเป็ นร้อยละ 1.26 อย่ำงไรก็
ตำมผูบ้ ริ หำรมีนโยบำยที่จะพยำยำมรักษำผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ ให้อยูใ่ นระดับที่สูง
ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั มีกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่ชดั เจนในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ
ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง สำหรับผลกำรดำเนินงำนของปี
2558 - 2560 บริ ษทั ได้มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลทั้งหมดโดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
ของปี
2558
2559
2560
เฉลีย่

กาไรสุ ทธิ
(ล้ านบาท)
122.07
154.92
176.96
151.32

เงินปันผล
(ล้ านบาท)
67.5
67.5
112.5
82.5

อัตราการ
จ่ าย
55.30%
43.57%
63.57%
54.15 %

สำหรับกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2558 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง แบ่งเป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 37.5 ล้ำน
บำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 30 ล้ำนบำท ส่ วนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ผลกำรดำเนิ นงำนปี 2559 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงิ นปั นผล 2 ครั้ ง ครั้งแรกเป็ นกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลสำหรั บผล
ประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 37.5 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ น
เงิน 30 ล้ำนบำท ส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2560 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล 2 ครั้ง ครั้ง
แรกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกเป็ นเงิน 37.5 ล้ำนบำท และครั้งที่ 2 สำหรับ
ผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังเป็ นเงิน 75 ล้ำนบำท
14.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1,095.50 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2559 จำนวน
154.49 ล้ำนบำทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42 โดยมี (1) สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่ำ 768.37 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 70.14 ของสิ นทรัพย์รวมและ (2) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่ำ 327.13 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 29.86 ของสิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 163.69 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 27.07 มีสำเหตุหลักมำจำกเงินสดและเงิ นลงทุน
ชัว่ ครำวเพิ่มขึ้น 159.17 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 66.57 ได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำน และลูกหนี้ กำรค้ำลดลง
3.78 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 2.25 มำจำกกำรปรับลดเครดิ ตเทอมของลู กค้ำตัวแทนจำหน่ ำยรำยหนึ่ ง สิ นค้ำ
คงเหลือลดลง 6.24 ล้ำนบำทหรื อร้อยละ 3.26 จำกกำรลดลงของสิ นค้ำคงคลัง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง
9.20 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 2.74 มีสำเหตุ หลักมำจำกค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักรอุปกรณ์และค่ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(2) หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 266.35 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2559 จำนวน 42.43
ล้ำนบำทหรื อเท่ำกับร้อยละ 18.95 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบสำรกำจัด
แมลงจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อป้ องกันวัตถุดิบขำดสต็อก
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีส่วนผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 829.15 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกสิ้ นปี 2559 จำนวน
112.05 ล้ำนบำทหรื อเท่ำกับร้อยละ 15.63 โดยเป็ นผลมำจำก 1) กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี จำนวน 179.55
ล้ำนบำท 2) กำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 67.50 ล้ำนบำท
(3) สภาพคล่ องและกระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่ได้จำกกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนในปี 2560 จำนวน 241.52 ล้ำนบำทประกอบด้วย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์และหนี้ สินกำรดำเนิ นงำนจำนวน 249.50 ล้ำนบำท
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 3.64 ล้ำนบำทและหนี้ สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น 36.21 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 76.60 ล้ำนบำทในเงินลงทุนชัว่ ครำวและค่ำซื้อเครื่ องจักรอุปกรณ์ และมี
กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหำเงิ น 67.51 ล้ำนบำทซึ่ งมำจำกกำรจ่ำยเงิ นปั นผล บริ ษทั มีเงิ นสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือต้นปี เท่ำกับ 136.12 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธันวำคม 2560
จำนวน 233.94 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วในปี 2560 สู งกว่ำปี 2559 โดยอัตรำส่ วนสภำพคล่อง
เพิ่มขึ้นจำก 2.90 เท่ำเป็ น 3.09 เท่ำ และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้นจำก 1.96 เท่ำเป็ น 2.27 เท่ำ สำเหตุ
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำวที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก
(4) แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
บริ ษทั มีนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรโครงสร้ำงทำงกำรเงิ นที่ เหมำะสมกับลักษณะของเงิ นทุน กล่ำวคือ กรณี
รำยจ่ำยลงทุนต่ำงๆ ของกำรขยำยโครงกำร บริ ษทั จะใช้แหล่งเงินทุนระยะยำว และบริ ษทั จะใช้แหล่งเงินกูร้ ะยะ
สั้นในกรณี เงินทุนหมุนเวียน
ทรัพย์สินของบริ ษทั มำจำกส่วนของหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 24.31 และร้อยละ 75.69 ตำมลำดับ จะ
เห็นว่ำส่ วนของหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น เนื่ องจำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำที่ เพิ่มขึ้นจำกกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบสำรกำจัดแมลงจำก
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อป้ องกันวัตถุดิบขำดสต็อก จึงทำให้อตั รำส่วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก
ระดับเดิมที่ 0.31 มำเป็ น 0.32 เท่ำ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นได้เพิ่มขึ้นเป็ น 829.15 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนร้อยละ 15.63 ในปี 2560 บริ ษทั ได้
จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงิ น 67.5 ล้ำนบำท เมื่อรวมกับกำไรเบ็ดเสร็ จรวมที่ได้รับจำกกำรดำเนิ นงำนปี
2560 ทำให้บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้น 112.05 ล้ำนบำท
14.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กำรเสนอสิ นค้ำที่ มีควำมหลำกหลำยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสำคัญที่ ผลักดันควำมสำเร็ จของบริ ษทั มำโดยตลอด
ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่จำเป็ นต้องมีกำรเสนอรู ปใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดอย่ำงต่อเนื่ องแม้จะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิ ม
ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้ ยอดขำยในช่วงหลังจำกออกขำยจนเป็ นที่ นิยมติ ดตลำดแล้ว ผูบ้ ริ หำรจึ ง พยำยำมที่ จะเพิ่ม
จำนวนสิ นค้ำที่มีเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทั้งจำกกำรเพิ่มขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้ำเดิมและจำกกำรพัฒนำสิ นค้ำ
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ใหม่ ซึ่ งจะช่วยบริ ษทั เข้ำถึงควำมต้องกำรที่มีอยูเ่ ดิมแต่ไม่มีสินค้ำเสนอและเข้ำถึงตลำดใหม่ๆ ที่ บริ ษทั ยังไม่
สำมำรถเข้ำถึงได้ในปั จจุบนั
(2) การขยายกาลังการผลิต
ในปี 2546 เพื่อรองรับยอดขำยที่จะต้องเติบโตในอนำคต บริ ษทั จึงได้มีแผนกำรที่จะขยำยกำลังกำรผลิตตั้งแต่
ในช่วงปี 2547-2550 โดยกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่บนที่ดิน 18 ไร่ ที่ซ้ื อไว้ในช่วงเดือนธันวำคม 2546 ใช้เงิน
ลงทุนในโรงงำนใหม่รวม 60 ล้ำนบำท โรงงำนใหม่น้ ี จะใช้เป็ นฐำนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ทั้งหมด ซึ่งทำให้บริ ษทั สำมำรถขยำยกำลังกำรผลิตในสำยอื่นๆ ได้ในโรงงำนเดิม จำกนั้นในปี 2557 บริ ษทั มี
แผนที่ จะขยำยตลำดไปยังประเทศภูมิภำคอำเซี ยน จึ งได้มีแผนขยำยกำลังกำรผลิ ตโรงงำนผลิ ตสเปรย์เพื่ อ
รองรับยอดขำยผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดแมลงที่คำดว่ำจะเติบโตขึ้น โดยได้ก่อสร้ำงโรงงำนบนที่ดิน 18 ไร่ ที่ยงั
เหลือเพื่อใช้ผลิตสเปรย์กำจัดแมลงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งแห่ งจำกโรงงำนเดิมบนที่ ดิน 10 ไร่ ที่มีโรงงำนผลิตภัณฑ์
สเปรย์กำจัดแมลงอยูแ่ ล้ว
(3) การพัฒนาช่ องทางการจาหน่ าย
หลังจำกที่บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูแ้ ทนจำหน่ำยเขตได้ครอบคลุม 76 จังหวัดทัว่ ประเทศในช่วงเดือนธันวำคม 2546
ช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริ ษทั โดยรวมจึงมีประสิ ทธิ ภำพขึ้นโดยเฉพำะในเขตภูมิภำคที่ได้รับกำรสนับสนุ น
จำกผูแ้ ทนจำหน่ ำยที่ มีควำมคุน้ เคยและควำมชำนำญพื้นที่ ในแต่ละเขต กำรเติบโตของยอดขำยในเขตนอก
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจะเป็ นแรงสำคัญในกำรผลักดันให้บริ ษทั มีรำยได้สู่ระดับที่สูงกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อ
ปี นอกจำกนี้ ในปี 2549 บริ ษทั ยังได้วำงแผนในกำรขยำยตลำดเคมีเกษตรและตลำดส่ งออกเพื่อเพิ่มยอดขำย
โดยกำรใช้ควำมรู ้ควำมชำนำญด้ำนเคมีป้องกันและกำจัดแมลงและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิมแล้วเป็ นฐำนในกำร
เจำะเข้ำไปในตลำดดังกล่ำว ซึ่งบริ ษทั ได้จดั หำทีมงำนบุคลำกรผูม้ ีควำมเชี่ยวชำญในตลำดสิ นค้ำดังกล่ำวเข้ำมำ
ร่ วมงำนในปี 2549 และในปี 2552 บริ ษทั ได้ลงทุนก่อตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศออสเตรเลียเพื่อส่ งเสริ มและ
ขยำยช่องทำงกำรส่ งออกสิ นค้ำไปยังประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ รวมถึงกำรจัดตั้งแผนกใหม่เพื่อกำร
ส่ งออกสิ นค้ำไปยังประเทศภูมิภำคอำเซี ยนโดยได้จดั หำที มงำนบุคลำกรที่ มีควำมเชี่ยวชำญในตลำดภูมิภำค
อำเซียนเข้ำมำร่ วมงำนในปี 2557 – 2558 ซึ่งจะทำให้ยอดกำรส่งออกในอนำคตเพิ่มขึ้นตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ
(4) ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรผลิตคือ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของต้นทุนขำย วัตถุดิบหลัก อำทิเช่น ก๊ำซ
หุงต้ม (LPG) และสำรทำละลำย (Solvent) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผันผวนมำกในอนำคตเช่นเดียวกับในช่วง 2-3 ปี ที่
ผ่ำนมำ เพรำะควำมไม่แน่นอนของภำวะตลำดโลกทั้งในเรื่ องปริ มำณกำรผลิตและปริ มำณควำมต้องกำรของ
วัตถุดิบแต่ละรำยกำร รำคำวัตถุดิบสำมำรถผันผวนได้ท้ งั เพิ่มขึ้นและลดลงซึ่ งอยูเ่ หนื อควำมควบคุมของบริ ษทั
ดัง นั้น เพื่ อ บรรเทำผลกระทบจำกวิ ก ฤตกำรณ์ ดัง กล่ ำ ว บริ ษ ัท ได้เ น้น กำรควบคุ ม ต้น ทุ น และค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน ตลอดจนกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและผลผลิตในกำรทำงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำง
ใกล้ชิด เช่น กำรเปลี่ยนระบบกำรจัดซื้ อและควบคุมกำรผลิตสิ นค้ำ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลดรำยจ่ำยลง
เป็ นต้น
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(5) ภาวะการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกกำรที่อุตสำหกรรมเคมีภณั ฑ์เพื่อกำรอุปโภคมีภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกทั้งในตลำดสเปรย์กำจัดแมลง
และตลำดผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด มีผลให้บริ ษทั ต้องเพิ่มค่ำโฆษณำและส่ งเสริ มกำรขำยเพื่อกำรแข่งขันและ
เพิ่มระดับยอดขำย จึงมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั พอสมควร บริ ษทั จึ งได้วำงแผนลดควำมเสี่ ยง
ด้วยกำรรุ กเข้ำสู่ตลำดใหม่และผสมผสำนกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำดใหญ่บำ้ งเล็กบ้ำง โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบ
ของตรำสิ นค้ำที่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่ำงดีแล้ว และสร้ำงเครื อข่ำยกำรกระจำยสิ นค้ำให้ได้ลึกและทัว่ ถึง
ในเวลำที่ส้ นั ที่สุด
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ
ของบริ ษทั อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ต่อผูส้ อบบัญชี และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของนำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์ กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น”
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำร

2. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำร

ลายมือชื่ อ

ผูร้ ับมอบอำนำจ

1. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

เลขำนุกำรบริ ษทั
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ทั้ ง นี้ ม ำ ต ร ำ 89/ 20 * * * แ ห่ ง พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในควำมเสี ยหำยใด ๆ อันเกิ ดขึ้นเนื่ องจำกกำร
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชำชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อควำมที่เป็ นเท็จในสำระสำคัญหรื อปกปิ ด
ข้อควำมจริ งที่ ควรบอกให้แจ้งในสำระสำคัญในกรณี ของงบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำร
ด ำเนิ นงำนของบริ ษั ท หรื อรำยงำนอื่ น ใดที่ ต ้ อ งเปิ ดเผยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 โดยมิ ไ ด้ จ ำกั ด
ควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่ลงลำยมือชื่ อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนั้น
อย่ ำ ง ไ ร ก็ ดี กร ร ม กำร ห รื อ ผู ้ บ ริ ห ำร ซึ่ ง สำม ำร ถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ ำ โ ดย ต ำแ ห น่ ง ห น้ ำ ที่ ต น ไ ม่ อ ำจ ล่ วง รู ้
ถึงควำมแท้จริ งของข้อมูลหรื อกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20
หมำยเหตุ *** ใช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ บั ง คั บ ของหมวด 3/1 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
และตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่ำนั้น

ส่วนที่ 3 หน้ำ 13

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1. นายชนินทร์ เย็นสุ ดใจ
ประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
Mr. Chanin Yensudchai
Chairman of the Board of Director,
Audit Committee and Independent
Director

58

2. ดร. วิชิต แย้ มบุญเรื อง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
Dr. Vichit Yamboonruang
Chairman of Audit Committee and
Independent Director

76

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง

บริษัท

2555 - 2556

ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร

2553 - 2555
2552 - 2553

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร

2557 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร และ

2555 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำค
ตะวันออก
กลุ่มโรงพยำบำลบำงปะกอก
บมจ. ยำนภัณฑ์

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่

กำรผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม
บมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์

พลังงำนและสำธำรณูปโภค
วัสดุก่อสร้ำง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

กำรแพทย์
ยำนยนต์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ สถำบันวุร์
สเตอร์โพลีเทคนิค เมืองวุร์สเตอร์
รัฐแมสซำซูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
- หลักสู ตร DAP 32/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 57/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCP 11/2548 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCC 2/2550 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร Mergers & Acquisitions จำก
Thai-IOD
- Course in Corporate Financial
Strategies for Maximizing Economic
Value Added (EVA) จำกสถำบันบัณฑิต
บริ หำรธุรกิจศศินทร์
- ปริ ญญำเอก สำขำ Public and
International Affairs, University of
Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
Mr. Chinawat Assavapokee
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee, Audit
Committee and Independent
Director

อายุ
(ปี )

43

จานวน
หุ้น
(สั ดส่ วน)

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

2542 - ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล

2553 - 2557
2546 - 2557

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บจก. เพียวสัมมำกร ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ. ระยองเพียวริ ฟำยเออร์

2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร

2557 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั
2549 - 2556
2555

2555
2555

บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
พิจำรณำค่ำตอบแทน,
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ
ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
บจก.ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)
ทนำยควำมหุน้ ส่ วน
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
กรรมกำร และประธำน
บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำค
คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
ตะวันออก
เสี่ ยง
กรรมกำร และประธำน
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ ีส์
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร และประธำน
บจก. ประปำบำงปะกง
กรรมกำรบริ หำร
บจก. ประปำฉะเชิงเทรำ
บจก. ประปำนครสวรรค์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยี
สื่ อสำร
พัฒนำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
(โรงกลัน่ น้ ำมัน)
ผลิตสำยไฟฟ้ำ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

กฎหมำย
กฎหมำย
จำหน่ำยน้ ำดิบ น้ ำประปำ

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำสะอำด ออกแบบ
ก่อสร้ำง
ผลิต ขำยน้ ำประปำ บำดำล

- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ คณะพำณิ ชย์
ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตร ACP 2/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DAP 15/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร DCP 51/2547 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตร RCP 14/2547 จำก Thai- IOD
- ปริ ญญำโท นิติศำสตร์ (ภำษีอำกร)
มหำวิทยำลัย วอชิงตัน
- ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร Executive Development
Program SET

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

อายุ
(ปี )
73

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
400 หุน้ ปัจจุบนั
(0.00 %) ปัจจุบนั

46

ตาแหน่ ง

บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (เวียดนำม)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ กรุ๊ ป โฮลดิ้ง
บจก. ปิ ง สุ รวงศ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั
2537 - ปัจจุบนั
2520 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรบริ หำร
ประธำนบริ หำร
ประธำนบริ หำร
ประธำนบริ หำร
ประธำนบริ หำร

บจก. สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. ทำคำตะ-ทีโอเอ
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

2537 - 2559
2532 - 2559
2532 - 2559
2531 - 2559
5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
Mr. Vonnarat Tangkaravakoon
Director

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา

240,800 2555 - ปัจจุบนั
หุน้
ปัจจุบนั
(0.16 %) ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
ประธำนบริ ษทั
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมำนซ์ โค๊ทติ้ง
คอร์ปอเรชัน่
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอ เคมีคอล อินดัสตรี ส์
บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์
บจก. อิมเมจิกำ
บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (เวียดนำม)
TOA Paint Products Sdn. Bhd

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตสี น้ ำมันชักเงำและสำรเคลือบ
ประเภทเดียวกันและ น้ ำมันทำไม้
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
กำรบริ กำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/
ร้ำนอำหำร
กำรขำยส่ งสิ นค้ำทัว่ ไป
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ

- MINI MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี
- หลักสู ตร DAP จำก Thai- IOD

จำหน่ำยสี ทำเฟอร์นิเจอร์
ผลิต และจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
จำหน่ำยสี ชนิดต่ำงๆ
ผลิตกระดำษทรำยน้ ำ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิตและจำหน่ำยกำวอัลคิล, ลำเทกซ์
จำหน่ำยรถยนต์
ผลิตสี น้ ำมัน สำรเคลือบ
ผลิต และจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ
ผลิต และจำหน่ำยสี ประเภทต่ำงๆ

- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

จานวน
หุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

บจก. เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์

บริ กำรขนส่ ง

บจก. เอ็ม เอ็ม แอล ทรำนสปอร์ต

บริ กำรขนส่ ง

บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์)
บจก. คอนเนคชัน่ เลทด์ เซอร์วสิ

ผลิตสำยไฟฟ้ำ

บจก. ทีม เอ โฮลดิ้ง

ปัจจุบนั

ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. พีดีทีแอล เทรดดิง้

ปัจจุบนั

บจก. เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง
บจก. อดิสรสงชลำ

ซื้อ จัดหำ เช่ำซื้อ จัดตั้งสำนักงำน

ปัจจุบนั

ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ประธำนบริ ษทั และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำร

ซื้อและจัดกำร เช่ำซื้อแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน
ซื้อและจัดกำร เช่ำซื้อแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน
ผลิต ประกอบซื้อขำย ขำยส่ ง ขำยปลีก
ก่อสร้ำง ออกแบบ
ซื้อ จัดหำ เช่ำ ขนส่ ง

บจก. ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง
บจก. ทวีทรัพย์ เรี ยล เอสเตท
บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์

ค้ำปลีก มินิมำร์ท และ
ซุปเปอร์มำร์เก็ต
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ขำยส่ งเครื่ องและอุปกรณ์

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

บจก. ทีม เอ โฮลดิ้ง 2

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

เชื่อมและกลึงงำนเหล็ก

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

6. นายแพทย์ ณรงค์ ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ 50
กรรมกำร
Dr. Narongrit Tangkarawakun
Director

จานวน
หุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

ปัจจุบนั

กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บจก. ทีโอเอ ออโต้ เซลส์
บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง
บจก. ทีโอเอ โฮลดิ้ง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
แพทย์

บจก. น้ ำตำลเอรำวัณ
บจก. พี ที เรี ยล เอสเตท
บจก. พูนผลทรัพย์
บจก. มัง่ คัง่ เรี ยล เอสเตท
บจก. มัง่ คัง่ พร็ อพเพอตี้
บจก. ว.ภัทรวุฒิ (1987)
บจก. เบส ออโต้เซลส์
บจก. เอกมัยเจริ ญสุ ข โฮลดิ้ง
บจก. แอลที แอนด์ ซัน
บจก. ไทยแสงเจริ ญ (ปลำฉลำม)
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. ทีเคเอส เคมิคอล
บจก. เอสทีเค โฮลดิ้ง
โรงพยำบำลโรยัล ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
โรงพยำบำลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
10,500 2560 - ปัจจุบนั
หุน้
2555 - ปัจจุบนั
(0.01%) 2537 - ปัจจุบนั
2537 - 2539
2536 - 2537

แพทย์

คุณวุฒิการศึกษา

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

ลักษณะธุรกิจ
เช่ำและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริ มทรัพย์
ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
เช่ำและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
สังหำริ มทรัพย์
กิจกำรโรงงำนผลิตน้ ำตำล
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ซื้อและขำยอสังหำริ มทรัพย์
ให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ กำรจัดกำรอื่นๆ
ผูแ้ ทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี
ธุรกิจที่ดิน
โรงงำนผลิตน้ ำตำล
ขำยส่ งสี ทำน้ ำมันชักเงำ และแลกเกอร์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิต และจำหน่ำย ทินเนอร์ และ กำว
ผลิต และจำหน่ำย ทินเนอร์ และ กำว
กำรแพทย์
กำรแพทย์

- ปริ ญญำตรี คณะแพทย์ศำสตร์ St.
Bartholomew’s and The London
School of Medicine and Dentistry,
University of London, ประเทศอังกฤษ

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

7. นายพัฒนา สุ คนธรักษ์
กรรมกำร
Mr. Patana Sukontarug
Director

อายุ
(ปี )
34

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2558 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - 2560
2555 - 2556
2551 - 2554
2548 - 2549

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
นักวิเครำะห์
วิศวกรวิเครำะห์
วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท
บจก. แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต
บจก. เดอะแกลเลอรี่ เขำใหญ่
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ปตท.เคมีคอล
บมจ. ไทยออยล์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ขำยเครื่ องดื่มมีส่วนผสมแอลกอฮอล์
อสังหำริ มทรัพย์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค

- ปริ ญญำโท กำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน มหำวิทยำลัยกรี นิชประเทศ
อังกฤษ
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สถำบัน
เทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสู ตร DAP 105/2556 จำก ThaiIOD
- หลักสู ตรโครงกำรส่ งเสริ มกำรจัดกำรที่
ยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม K SME รุ่ น 10
จำกธนำคำรกสิ กรไทย
- Real Estate Development Of
Chulalongkorn University RE-CU รุ่ น
36 จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสู ตรประกำศนียบัตรผูน้ ำยุคใหม่
ในระบอบประชำธิปไตย ปนป. รุ่ น 3
จำกสถำบันพระปกเกล้ำ
- หลักสู ตรนักบริ หำรรุ่ นใหม่เพื่องำน
พิทกั ษ์สันติรำษฎร์ บพส. รุ่ น 3 จำก
โรงเรี ยนนำยร้อยตำรวจ
- Academy of Business Creativity ABC
รุ่ น 5 มหำวิทยำลัยศรี ปทุม

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
กรรมกำร และผูช้ ่วยรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์
Mr. Narin Trisukosol
Director and Assistant Deputy
Managing Director Commerce
9. นายสิ ริณัฏฐ์ ชญาน์ นันท์
กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
พำณิ ชย์ (รักษำกำร)
Mr. Sirinat Chayanan
Director, Managing Director and
Deputy Managing Director
Commerce (Acting)
10. นายสาธิต จิรกุลสมโชค
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
ปฏิบตั ิกำร
Mr. Satit Jirakulsomchok
Deputy Managing Director
Operation

อายุ
(ปี )

35

41

44

จานวน
หุ้น
(สั ดส่ วน)

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ

3,000,000 2560 - ปัจจุบนั
หุน้ (2.00
%)
2553 - 2560
2556 - 2559

กรรมกำร และ ผูช้ ่วยรอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
พำณิ ชย์
ผูจ้ ดั กำรส่ วนพัฒนำธุรกิจ
ที่ปรึ กษำ

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. อีเกิ้ลกอล์ฟ

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำร

200,000 2560 - ปัจจุบนั
หุน้ (0.13
%)

บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

2559 - 2560

กรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยงำนพำณิ ชย์
(รักษำกำร)
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยอำวุโส

ขำยส่ งและผูผ้ ลิตลูกกวำดและขนม

2546 - 2559

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย

บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล
(ประเทศไทย)
บจก. เป๊ ปซี่-โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง

2560 - ปัจจุบนั

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
ปฏิบตั ิกำร
กรรมกำร
บจก. เอสเจ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
เทคโนโลยี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร บจก. ไทยเฮอร์ริค
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
บจก. อำร์ซี แอนด์ อำร์ซี

ไม่มี

2558 - 2560
2556 - 2558
2555 - 2556

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

- หลักสู ตร “ขุมทรัพย์อำเซียนนักบริ หำร
รุ่ นใหม่ยคุ ดิจิตอลระดับสู ง” (ATOC)
รุ่ นที่ 1
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัย นิวคำสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลีย
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
อัสสัมชัญ
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
อัสสัมชัญ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
อัสสัมชัญ

ผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่ องดื่ม
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและออกแบบเครื่ องจักร และ
โครงสร้ำงเหล็ก
ผลิตโครงสร้ำงเหล็ก
นำเข้ำและขำยอำหำร

- ปริ ญญำโท เทคโนโลยีกำรจัด
กำรพลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมเคมี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
ชื่ อ-นามสกุล / ตาแหน่ ง

11. นายชาญเดช ปั้นตระกูล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
Mr.Chandech Pantrakul
Accounting Manager
12. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน
บริ หำร, เลขำนุกำรบริ ษทั , ผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi
Deputy Managing Director
Administration, Company
Secretary, Finance and Investor
Relation Manager

อายุ
(ปี )
49

41

จานวน
หุ้น
ช่ วงเวลา
(สั ดส่ วน)
ไม่มี 2539 - ปัจจุบนั
2535 - 2539

ไม่มี

2547 - ปัจจุบนั

2546 - 2547
2541 - 2545

ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา
ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
เจ้ำหน้ำที่บญั ชี

บริษัท
บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำน บมจ. เชอร์วดู ้ เคมิคอล
บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษทั
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
นักวิเครำะห์อำวุโส
บรรษัท เงินทุนอุตสำหกรรม แห่ง
ประเทศไทย
อำจำรย์ประจำ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

หมำยเหตุ: นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ เป็ นบุตรนำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

คุณวุฒิการศึกษา
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
University of Exeter ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจกำรเงิน
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DCP 93/2551 จำก Thai- IOD
- หลักสู ตรเลขำนุกำรบริ ษทั CSP 24/2551
จำก Thai- IOD

สถำบันกำรเงิน
สถำบันกำรศึกษำ

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร
1. Mr. John Broughton Ralph
2. นำยประวิทย์ เตชะวิจิตร์
3. นำยเถกิงพล เหล่ำพิสุทธิ์

บริษัท เชอร์ วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จากัด (SWCA)
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั
บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งให้บริ ษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จำกัด เพื่อทำหน้ำที่
ปฏิบตั ิงำนเป็ นหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยใน ซึ่ งนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับมอบหมำยจำกบริ ษทั ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จำกัด ให้เป็ นผูด้ ูแลงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์
รองประธำนกรรมกำร
- ปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ
- ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประวัติกำรอบรม
- หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี
- อมรมประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยใน CPIAT
- โครงกำรดำรงและปรับปรุ งคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
- แนวทำงกำรสื บสวน สอบสวน กำรทุจริ ต
- Leading Your Professional Way
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
- The Power of Professional Alliances
- Leading IA in the ERA of Digital Disruption
ประสบกำรณ์ทำงำน - 14 ปี ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิกำรศึกษำ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 5
อื่นๆ

ไม่มี

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1

